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ЗАКОН

за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества;
2. дейността на други предприятия за колективно инвестиране;
3. изискванията към лицата, които управляват и контролират лицата по т. 1 и 2, както и
към лицата, които притежават квалифицирано
участие в управляващи дружества;
4. държавният надзор за осигуряване спазването на този закон.
Чл. 2. Целта на този закон е:
1. осигуряване защита на правата и интересите на инвеститорите, вк лючително
чрез създаване на условия за повишаване на
тяхната информираност за пазара на дялове
на предприятия за колективно инвестиране;
2. създаване на условия за развитието
на справедлив, открит и ефективен пазар
на дялове на предприятия за колективно
инвестиране;
3. поддържане на стабилността и на общественото доверие в капиталовия пазар.
Чл. 3. Рег улирането и надзорът върх у
дейностите и лицата по чл. 1 се извършват
от Комисията за финансов надзор, наричана
по-нататък „комисията“, и от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“, наричан
по-нататък „заместник-председателя“.

Д Я Л

П Ъ Р В И

УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
ОТ КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА
Г л а в а

п ъ р в а

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 4. (1) Колективна инвестиционна схема
е предприятие за колективно инвестиране,
което отговаря на следните условия:
1. единствената му цел е колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или
други ликвидни финансови активи по чл. 38,
ал. 1, на парични средства, набрани чрез
публично предлагане, и действа на принципа
на разпределение на риска;
2. дяловете му са безналични и подлежат
на обратно изкупуване, пряко или непряко,
на база нетната стойност на активите му при
отправено искане от страна на притежателите
на дялове.
(2) Действията на колективната инвестиционна схема, предприети с цел осигуряване
борсовата стойност на дяловете є да не се
различава значително от стойността им, определена на база нетната стойност на активите,
се смятат за еквивалентни на действията и
по обратното изкупуване.
(3) Колективната инвестиционна схема
няма право да извършва друга дейност извън
посочената по ал. 1, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по
ал. 1 и на действията по ал. 2.
Чл. 5. (1) Колективната инвестиционна
схема се учредява като договорен фонд или
като инвестиционно дружество.
(2) Договорният фонд е обособено имущество и се смята за учреден с вписването
му в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор. За договорния фонд се прилага раздел ХV „Дружество“
от Закона за задълженията и договорите, с
изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362,
чл. 363, букви „в“ и „г“ и чл. 364, доколкото
в този закон или в правилата на договорния
фонд не е предвидено друго.
(3) Инвестиционното дружество е акционерно дружество с едностепенна система
на управление и със седалище в Република
България, което се учредява само на учредително събрание.
(4) Дейността на колективната инвестиционна схема се управлява само от управляващо
дружество съгласно сключен договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд.
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(5) Колективната инвестиционна схема
не може да се преобразува в предприятие за
колективно инвестиране, което не е колективна инвестиционна схема по смисъла на
този закон.
Чл. 6. (1) За извършване на дейност като
колективна инвестиционна схема се изисква
да е издаден лиценз за извършване на дейност
като инвестиционно дружество, съответно
разрешение за организиране и управление на
договорен фонд от комисията. Полученият
лиценз, съответно разрешение дава право
на колективната инвестиционна схема да
извършва дейност на територията на всички
държави членки.
(2) Никой няма право да извършва дейност по чл. 4, ал. 1, без да е получил лиценз,
съответно разрешение.
(3) Лице, което не притежава лиценз, съответно разрешение за извършване на дейност
по чл. 4, ал. 1, не може да използва в своето
наименование, рекламна или друга дейност
думите „инвестиционно дружество“, съответно
„договорен фонд“, „взаимен фонд“, „инвестиционен фонд“ или други равнозначни думи
на български или на чужд език, означаващи
извършването на такава дейност.
Чл. 7. (1) Записаният капитал на инвестиционното дружество е не по-малък от 500 000 лв.
В търговския регистър се вписва капиталът,
с който дружеството е учредено.
(2) Вноските в капитала могат да се правят
само в пари.
(3) Не по-малко от 25 на сто от капитала
по ал. 1 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз за
извършване на дейност като инвестиционно
дружество, а останалата част – в 14-дневен
срок от получаване на писмено уведомление
от комисията, че ще издаде лиценза след
внасяне на пълния размер на капитала.
(4) От вписването на дружеството в търговския регистър капиталът му винаги е равен
на нетната стойност на активите. Той не може
да бъде по-малък от 500 000 лв.
(5) Капиталът на инвестиционното дружество се увеличава или намалява съобразно
промяната в нетната стойност на активите,
включително в резултат на продадените или
обратно изкупените дялове. Разпоредбите на
чл. 192 – 203 и 246 от Търговския закон не
се прилагат.
(6) Инвестиционното дружество издава
само безналични непривилегировани акции с
право на един глас. Освен при учредяване на
дружеството неговите акции се придобиват по
емисионна стойност, определена върху нетната
стойност на активите. Разпоредбите по чл. 176,
ал. 2 и 3 и чл. 188 – 191 от Търговския закон
не се прилагат.
(7) Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа.
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Чл. 8. Доколкото този закон не предвижда
друго, относно реда за свикване и провеждане на общо събрание на акционерите на
инвестиционно дружество и разпределянето
на дивидент се прилагат съответно разпоредбите на глава осма от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
Чл. 9. (1) Нетната стойност на активите на
договорния фонд не може да бъде по-малка от
500 000 лв. Този минимален размер трябва да
е достигнат до една година от получаване на
разрешението за организиране и управление
на договорен фонд.
(2) Договорният фонд се смята за емитент
на дяловете, на които е разделен. Дяловете
дават право на съответна част от имуществото
на фонда, включително при ликвидация на
фонда, право на обратно изкупуване, както
и други права, предвидени в този закон и в
правилата на договорния фонд.
(3) Договорните фондове могат да издават
на базата на нетната стойност на активите си
и частични дялове срещу направена парична
вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло
число дялове.
(4) Договорните фондове могат да разпределят доход пропорционално на притежаваните
дялове при условия и по ред, определени с
правилата на договорния фонд.
(5) Условията за участие в договорния
фонд, неговата организация, управление и
прекратяване се определят с правилата на
договорния фонд.
Чл. 10. (1) Лице, което е избрано за член
на съвета на директорите на инвестиционно
дружество, трябва да не е :
1. осъждано за престъпления против собствеността, против стопанството или против
финансовата, данъчната и осигурителната
система, извършени в Република България
или в чужбина, освен ако е реабилитирано;
2. било член на управителен или контролен
орган или неограничено отговорен съдружник
в дружество, за което е открито производство
по несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. обявявано в несъстоятелност или да
не се намира в производство за обявяване в
несъстоятелност;
4. съпруг или роднина по права или по
съребрена линия до трета степен включително
или по сватовство до трета степен с друг член
на съвета на директорите на дружеството;
5. лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и
за физическите лица, които представляват
юридически лица – членове на съвета на
директорите на инвестиционното дружество.
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(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за
всички други лица, които могат да сключват
самостоятелно или съвместно с друго лице
сделки за сметка на инвестиционното дружество.
(4) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ, а по ал. 1,
т. 2 – 5 се удостоверяват с декларация.
(5) Лицата по ал. 1 – 3 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от
тях обстоятелства по ал. 1 в срок три работни
дни от промяната.
Чл. 11. Разпоредбите на тази част не се
прилагат за дейността на:
1. предприятия за колективно инвестиране, които набират парични средства, без да
предлагат публично дяловете си за продажба
в рамките на Европейския съюз или в части
от него;
2. предприятия за колективно инвестиране,
чиито дялове съгласно правилата на фонда
или устава на инвестиционното дружество
може да се предлагат публично само в трети
държави;
3. предприятия за колективно инвестиране,
уредени в част трета, доколкото в този закон
не е предвидено друго;
4. холдингови дружества, чиито средства
са инвестирани чрез дъщерните им дружества преимуществено в активи, различни от
прехвърляеми ценни книжа по чл. 38, ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО И
НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД
Чл. 12. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно
дружество се подава заявление до комисията
по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:
1. уставът;
2. данни за записания и внесения капитал;
3. данните и другите необходими документи за членовете на съвета на директорите
на инвестиционното дружество, съответно
за физическите лица, които представляват
юридически лица, членове на съвета на директорите или за други лица, оправомощени
да го управляват и представляват, както и
сведения за професионалната им квалификация и опит;
4. договорът с управляващото дружество
и договорът за депозитарни услуги;
5. имената или наименованията и данни за
лицата, които притежават пряко или непряко
10 или над 10 на сто от акциите с право на
глас на заявителя или могат да упражняват
контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят
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писмени декларации относно произхода на
средствата, от които са направени вноските
срещу записаните акции, включително дали
средствата не са заемни, и за платените от
тях данъци през последните 5 години по
образец, одобрен от заместник-председателя;
6. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите;
7. проспектът на инвестиционното дружество и документът с ключова информация за
инвеститорите;
8. правилата за управление на риска;
9. други документи и данни, определени
с наредба.
(2) За издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд
управляващото дружество подава заявление
до комисията по образец, одобрен от заместник-председателя, към което се прилагат:
1. правилата на договорния фонд;
2. решението на компетентния орган на
управляващото дружество за организиране
на договорен фонд;
3. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите;
4. договорът за депозитарни услуги;
5. проспектът на договорния фонд и документът с ключова информация за инвеститорите;
6. правилата за управление на риска;
7. други документи и данни, определени
с наредба.
(3) Въз основа на представените документи
комисията установява доколко са спазени изискванията за издаване на лиценз, съответно
на разрешение. Ако представените данни и
документи са непълни или нередовни или
са нужни допълнителна информация или
доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок
за отстраняване на установените непълноти
и несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който
не може да бъде по-кратък от един месец и
по-дълъг от два месеца.
(4) А ко съобщението по ал. 3 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето им
тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата
на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни
лица, определени със заповед на председателя
на комисията.
(5) Комисията се произнася по заявлението
в срок до два месеца от получаването му, а
когато са били поискани допълнителни сведения и документи – в срок до два месеца от
получаването им, съответно от изтичането на
срока по ал. 3, изречение второ.
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(6) Едновременно с издаването на лиценза
на инвестиционното дружество и разрешението
на управляващо дружество за организиране
и управление на договорен фонд комисията
потвърждава проспекта и документа с ключова
информация за инвеститорите на колективната
инвестиционна схема.
(7) Заявителят се уведомява писмено за
взетото решение в 7-дневен срок.
(8) При издаване на лиценз за извършване
на дейност като инвестиционно дружество,
съответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд инвестиционното
дружество, съответно договорният фонд се
вписва във водения от комисията регистър
по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
Чл. 13. (1) Освен данните, които се изискват
съгласно Търговския закон, уставът на инвестиционното дружество трябва да съдържа:
1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната
политика на инвестиционното дружество;
2. дела на инвестициите по видове активи;
3. възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото
дружество, съответно на членовете на съвета
на директорите;
4. разпределението на правата и задълженията между съвета на директорите на
дружеството и управляващото дружество;
5. условията и реда за изчисляване на
нетната стойност на активите, емисионната
стойност и цената на дяловете при обратно
изкупуване и на дивидента, ако такъв се
предвижда;
6. условията и реда за обратно изкупуване на дяловете и условията за спиране на
обратното изкупуване и за разпределяне на
дивидента, когато такъв е предвиден, или за
реинвестирането му;
7. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите
на акционерите в случай на такава замяна;
8. условията за замяна на управляващото
дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава
замяна.
(2) Правилата на договорния фонд трябва
да съдържат:
1. наименованието на договорния фонд;
2. данни за лицето, което организира или
управлява договорния фонд;
3. основните цели и ограниченията на
инвестиционната дейност, както и на инвестиционната политика;
4. условията и реда за изчисляване на
нетната стойност на активите, емисионната
стойност и цената на дяловете при обратно
изкупуване;
5. методи за оценка на активите и пасивите;
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6. правата, които дават дяловете;
7. възнаграждението на управляващото
дружество, таксите, които се удържат от управляващото дружество за продажба и обратно
изкупуване на дяловете, и други такси, ако
такива се предвиждат, както и методите за
изчисляването им;
8. правилата за определяне възнаграждението на банката депозитар;
9. условията и реда за обратно изкупуване
на дялове и условията за спиране на обратното
изкупуване;
10. условията и реда за разпределяне на
дохода или за реинвестирането му;
11. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай на
такава замяна;
12. условията за замяна на управляващото
дружество и правилата за осигуряване интересите на притежателите на дялове в случай
на такава замяна.
Чл. 14. (1) Издадените от комисията лиценз
за извършване на дейност като инвестиционно
дружество или разрешение за организиране и
управление на договорен фонд имат действие
на територията на всички държави членки.
(2) Комисията не може да изисква колективната инвестиционна схема да бъде единствено управлявана от управляващо дружество
с произход от Република България, както и
да изисква управляващо дружество с произход от друга държава членка да упражнява
дейността си чрез делегиране на дейности на
територията на Република България.
Чл. 15. (1) Комисията отказва да издаде
лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество, ако:
1. уставът на дружеството не съответства
на закона;
2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1;
3. договорът с управляващото дружество
не съответства на изискванията на този закон
и на актовете по прилагането му;
4. членовете на съвета на директорите не
отговарят на изискванията на чл. 10;
5. лицата, които притежават пряко или
непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в
общото събрание на инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху
вземането на решение могат да навредят на
сигурността на инвестициите;
6. лицата, които притежават пряко или
непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в
общото събрание, са направили вноски със
заемни средства;
7. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговарят на изискванията
на закона или на актовете по прилагането му;
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8. проспектът и/или документът с ключова информация за инвеститорите на инвестиционното дружество не съответства на
изискванията на този закон и на актовете по
прилагането му;
9. съгласно закона или устава си инвестиционното дружество не може да предлага
акциите си на територията на Република
България;
10. не са осигурени в достатъчна степен
интересите на инвеститорите;
11. управляващото дружество не е получило
разрешение за извършване на дейност съгласно
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
координирането на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ,
L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана
по-нататък „Директива 2009/65/ЕО“, в своята
държава членка по произход.
(2) Комисията отказва да издаде разрешение
за организиране и управление на договорен
фонд, ако:
1. заявителят не отговаря на изискванията
на закона;
2. правилата на договорния фонд не отговарят на изискванията на закона и на актовете
по прилагането му;
3. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговаря на изискванията
на закона или на актовете по прилагането му;
4. проспектът и документът с ключова
информация за инвеститорите на договорния фонд не съответстват на изискванията
на закона и на актовете по прилагането му;
5. съгласно закона или правилата си договорният фонд не може да предлага дяловете
си на територията на Република България;
6. не са осигурени в достатъчна степен
интересите на инвеститорите;
7. управляващото дружество не е получило
разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО в своята държава
членка по произход.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8,
съответно по ал. 2, т. 2, 3 и 4 комисията
може да откаже да издаде лиценз, съответно
разрешение само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил
изискуемите документи в определения от
нея срок, който не може да бъде по-кратък
от един месец.
(4) Отказът на комисията се мотивира
писмено.
Чл. 16. В случаите на отказ по чл. 15
заявителят може да направи ново искане за
издаване на лиценз, съответно разрешение не
по-рано от 6 месеца от влизането в сила на
решението за отказ.
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Чл. 17. (1) Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество в търговския
регистър, след като є бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.
(2) Инвестиционното дружество уведомява
комисията за вписването в 7-дневен срок от
извършването му.
Чл. 18. (1) Промяна в правилата, съответно
в устава на колективна инвестиционна схема,
замяна на банката депозитар и на управляващото дружество, промяна в правилата за
управление на риска, правилата за оценка на
портфейла и за определяне нетната стойност
на активите и промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение от
заместник-председателя.
(2) За издаване на одобрение по ал. 1 се
подава заявление по образец, одобрен от заместник-председателя. Заместник-председателят издава или отказва да издаде одобрението
по ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на
заявлението с приложенията към него, а ако
са поискани допълнителни информация и
документи – от получаването им.
(3) Въз основа на представените документи заместник-председателят установява
доколко са спазени изискванията за издаване
на исканото одобрение. Ако представените
данни и документи са непълни или нередовни или е нужна допълнителна информация,
заместник-председателят изпраща съобщение
и определя срок за отстраняване на установените непълноти и несъответствия или за
предоставяне на допълнителна информация
и документи.
(4) А ко съобщението по ал. 3 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за отстраняване на
непълноти и несъответствия, съответно за
представяне на допълнителна информация и
документи тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място
в сградата на комисията. Това обстоятелство
се удостоверява с протокол, съставен от
длъжностни лица, определени със заповед на
заместник-председателя.
(5) Заместник-председателят отказва да
издаде одобрение по ал. 1, ако не са спазени
изискванията на закона или на актовете по
прилагането му или не са осигурени интересите на инвеститорите. Отказът се мотивира
писмено.
(6) Заявителят се уведомява писмено за
взетото решение в тридневен срок.
(7) Агенцията по вписванията вписва в
търговския регистър промяната в устава на
инвестиционното дружество след представяне
на одобрението на заместник-председателя.
Чл. 19. (1) Комисията отнема издадения
лиценз, ако инвестиционното дружество:
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1. не започне да извършва съответната
дейност в срок 12 месеца от издаване на
лиценза, изрично се откаже от издадения
лиценз или не е извършвало дейност повече
от 6 месеца;
2. в продължение на 6 последователни
месеца средномесечната нетна стойност на
активите е по-малка от 500 000 лв.;
3. е представило неверни данни, които са
послужили като основание за издаване на
лиценза;
4. престане да отговаря на условията, при
които е издаден лицензът;
5. не отговаря на изискванията за ликвидност, предвидени в наредба;
6. грубо или системно нарушава разпоредбите на този закон или на актовете по
прилагането му.
7. не е избрало ново управляващо дружество или не се е преобразувало в случаите
по чл. 157, ал. 1, т. 2.
(2) Комисията отнема издаденото разрешение за организиране и управление на
договорен фонд:
1. ако в продължение на една година от
получаване на разрешението нетната стойност
на активите по баланса на договорния фонд
не достигне 500 000 лв.;
2. в случаите по ал. 1, т. 1 – 5 и 7;
3. ако това се налага за защита на интересите на инвеститорите.
Чл. 20. Комисията публикува на интернет страницата си действащите законови и
подзаконови разпоредби и административни
процедури, които са свързани с учредяването и
функционирането на колективната инвестиционна схема, на български и на английски език
и при промяна ги актуализира своевременно.
Г л а в а

т р е т а

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ОБРАТНО
ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА
Чл. 21. (1) Колективната инвестиционна
схема е задължена постоянно да предлага
дяловете си на инвеститорите по емисионна
стойност, основаваща се на нетната стойност
на активите, и по искане на притежателите на
дялове да ги изкупува по цена, основаваща се
на нетната стойност на активите, при условия
и по ред, определени в този закон, в актовете
по прилагането му и в устава, съответно в
правилата на договорния фонд, освен в случая
по чл. 22, ал. 1, 3 и 5.
(2) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват от банката
депозитар или от управляващото дружество
под контрола на банката депозитар.
(3) Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два
пъти седмично на равни интервали от време.
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(4) Ако е предвидено в устава, съответно
в правилата на колективната инвестиционна
схема, емисионната стойност може да надвишава нетната стойност на активите на дял с
размера на разходите по емитирането.
(5) Ако е предвидено в устава, съответно
в правилата на колективната инвестиционна
схема цената на обратно изкупуване може да
бъде по-ниска от нетната стойност на активите
на дял с размера на разходите по обратното
изкупуване.
(6) Задължението за обратно изкупуване
се изпълнява в срок до 10 дни от писменото
предявяване на искането и по цена, основаваща се на цената на обратно изкупуване
за най-близкия ден, следващ деня, в който е
направено искането.
(7) Всички поръчки за покупка на дялове
на колективна инвестиционна схема и всички поръчки за обратно изкупуване на нейни
дялове, получени в периода между две дати
за изчислявания на емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване, се изпълняват
по една и съща стойност.
(8) Колективната инвестиционна схема
издава, продава и изкупува обратно своите
дялове чрез управляващото дружество въз
основа на писмен договор с клиента.
(9) Управляващото дружество предоставя за
вписване в националната регистрационна система, водена от „Централен депозитар“ – АД,
информация за новоемитираните и обратно
изкупените дялове, както и за лицата, закупили
дялове и чиито дялове са обратно изкупени.
Чл. 22. (1) Колективната инвестиционна
схема може временно да спре обратното
изкупуване на дяловете си при условията и
по реда, предвидени в устава, съответно в
правилата, но само в изключителни случаи,
ако обстоятелствата го налагат и спирането
е оправдано с оглед на интересите на притежателите на дялове, включително в следните
случаи:
1. когато на регулиран пазар, на който
съществена част от активите на колективната инвестиционна схема са допуснати или се
търгуват, сключването на сделки е прекратено,
спряно или е подложено на ограничение;
2. когато не могат да бъдат оценени правилно активите или задълженията на колективната
инвестиционна схема или тя не може да се
разпорежда с тях, без да увреди интересите
на притежателите на дялове;
3. когато се вземе решение за прекратяване
или преобразуване чрез сливане или вливане
на колективната инвестиционна схема при
условията и по реда на глава четиринадесета.
(2) В случаите по ал. 1 колективната инвестиционна схема уведомява комисията и
съответните компетентни органи на всички
държави членки, в които предлага дяловете
си, за взетото решение до края на работния
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ден, съответно уведомява за възобновяване
на обратното изкупуване до края на работния
ден, предхождащ възобновяването.
(3) При вземане на решение по ал. 1 колективната инвестиционна схема е длъжна
да преустанови незабавно и издаването на
дялове за срока на временното спиране на
обратното изкупуване.
(4) Колективната инвестиционна схема,
с ъ о т ве т но у п ра в л я ва що т о д ру же с т во с а
длъжни да уведомят притежателите на дялове
в случаите по ал. 1 за взетото решение за
спиране на обратното изкупуване, както и
при последващо решение за възстановяването
му. Колективната инвестиционна схема, съответно управляващото дружество, оповестява
на интернет страницата си решението за
спиране на обратното изкупуване, съответно
за възобновяването му, а когато дяловете му
са приети за търговия на регулиран пазар,
следва да уведоми и пазара в срока по ал. 2.
(5) Комисията взема решение за спирането на обратното изкупуване, в случай че
интересите на притежателите на дялове или
на пазара го налагат.
Чл. 23. (1) Правилата за изчисляване на
нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема, както и правилата
за изчисляване на емисионната стойност и
цената на обратно изкупуване се определят в
устава, съответно в правилата на колективната
инвестиционна схема.
(2) Изискванията към правилата за определяне на нетната стойност на активите,
емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване на колективната инвестиционна
схема се определят с наредба.
(3) Разпределението и реинвестирането
на реализираните приходи от колективната
инвестиционна схема се извършват съгласно
устава, съответно правилата на колективната
инвестиционна схема.
Чл. 24. (1) Колективната инвестиционна
схема няма право да емитира дялове, чиято
емисионна стойност не е изцяло заплатена.
(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага
в случаите на разпределение на дялове като
бонуси при условия и по ред, предвидени в
устава, съответно в правилата на колективната
инвестиционна схема.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 25. (1) Банката депозитар, както и
членовете на управителните и контролните
є органи не могат да бъдат едно и също или
свързано лице с управляващото дружество,
с членовете на управителните или контролните му органи или с лицата по чл. 10 или
с друго лице, което изпълнява управителни
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функции в инвестиционното дружество, както
и с лица, които контролират инвестиционното
дружество.
(2) При изпълнение на задълженията си
банката депозитар действа независимо и
единствено в интерес на притежателите на
дялове в колективната инвестиционна схема.
Чл. 26. (1) Договорът с управляващото дружество може да бъде прекратен от инвестиционното дружество с тримесечно предизвестие
след одобрение от заместник-председателя на
замяната на управляващото дружество.
(2) При разваляне на договора по ал. 1 от
инвестиционното дружество поради неизпълнение на задълженията на управляващото
дружество последното прекратява незабавно
управлението на дейността на инвестиционното дружество. До сключване на договор с
друго управляващо дружество или до преобразуването на инвестиционното дружество
чрез сливане или вливане управителният орган
на инвестиционното дружество извършва по
изключение управителни действия за период,
не по-дълъг от три месеца.
(3) При отнемане на лиценза за извършване
на дейност, при прекратяване или обявяване в
несъстоятелност на управляващото дружество,
което управлява договорен фонд, то прекратява
управлението на фонда и незабавно предава на
банката депозитар на фонда цялата налична
при него информация и документация във
връзка с управлението на фонда. До сключване
на договор с друго управляващо дружество
или до преобразуването на фонда чрез сливане
или вливане банката депозитар извършва по
изключение управителни действия за период,
не по-дълъг от три месеца.
(4) Договорът с банката депозитар може да
бъде прекратен от инвестиционното дружество,
съответно от управляващото дружество, за
сметка на договорния фонд с тримесечно предизвестие след одобрение от заместник-председателя на замяната на банката депозитар.
Чл. 27. (1) Инвестиционното дружество,
както и управляващото дружество и банката
депозитар, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат да
ползват заеми освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) Колективната инвестиционна схема
може да придобива чуждестранна валута посредством компенсационен заем при условия,
определени с наредба.
(3) Заместник-председателят може да разреши на колективната инвестиционна схема
да ползва заем на стойност до 10 на сто от
активите є, ако едновременно са изпълнени
следните условия:
1. заемът е за срок, не по-дълъг от три
месеца, и е необходим за покриване на задълженията по обратното изкупуване на дяловете
на схемата;
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2. условията на договора за заем не са
по-неблагоприятни от обичайните за пазара
и уставът или правилата на колективната
инвестиционна схема допускат сключването
на такъв договор.
(4) Заместник-председателят издава или
отказва да издаде разрешението по ал. 3 по
реда на чл. 18, ал. 2 – 6.
(5) Действията, извършени в нарушение на
ал. 1, са недействителни спрямо притежателите на дялове.
Чл. 28. (1) Инвестиционното дружество,
както и управляващото дружество и банката
депозитар, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, не могат
да предоставят заеми, нито да бъдат гаранти
на трети лица.
(2) Действията, извършени в нарушение на
ал. 1, са недействителни спрямо притежателите на дялове.
(3) Независимо от ограниченията по ал. 1
лицата по ал. 1 могат да придобиват прехвърляеми ценни книжа, инструменти на паричния
пазар или други финансови инструменти по
чл. 38, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9, в случаите когато
стойността им не е напълно изплатена.
Чл. 29. Инвестиционното дружество, както
и управляващото дружество и банката депозитар, когато извършват дейност за сметка
на колективната инвестиционна схема, не
могат да сключват договор за къси продажби
на прехвърляеми ценни книжа, инструменти
на паричния пазар или на други финансови
инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7, 8 и 9.
Чл. 30. (1) Възнаграждението и разходите,
които управляващото дружество има право да
начислява за сметка на колективната инвестиционна схема, както и методите за изчисление на това възнаграждение се определят
при условията и по реда, определени в този
закон, в актовете по прилагането му или в
устава, съответно в правилата на колективната
инвестиционна схема.
(2) Управляващо дружество не може да
събира такси, които не са предвидени или
надвишават размера на предвидените в устава
на инвестиционното дружество, съответно в
правилата на договорния фонд такси.
Чл. 31. Инвестиционното дружество не
може да упражнява контрол върху управляващото дружество.
Чл. 32. Инвестиционното дружество и
управляващото дружество приемат правила
относно личните сделки на членовете на
съвета на директорите на инвестиционното дружество, съответно на членовете на
управителни или контролни органи на управляващото дружество, които гарантират,
че няма да бъдат сключвани лични сделки
или поддържани инвестиции от тези лица,
позволяващи им заедно или поотделно да
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упражняват съществено влияние върху емитент, или които биха довели до конфликт на
интереси, или са резултат на злоупотреба с
информация, която са придобили във връзка
с професионалната си дейност по смисъла
на Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти.
Чл. 33. Други изисквания към дейността,
структурата на активите и пасивите и ликвидността на колективната инвестиционна
схема, насочени към защита на интересите на
инвеститорите, включително поддържането и
съхраняването на отчетност от колективната
инвестиционна схема, годишните и 6-месечните отчети и тяхното разпространение,
начинът и редът за оценка на активите и
пасивите на колективната инвестиционна
схема, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите съобщения
във връзка с дялове на колективната инвестиционна схема, дейността по продажба на
дялове, съдържанието на договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество и банката депозитар и съдържанието
на договора на управляващото дружество с
банката депозитар се определят с наредба.
Г л а в а

п е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА ДЕПОЗИТАР
Чл. 34. (1) Безналичните финансови инструменти, притежавани от колективната инвестиционна схема, се вписват в депозитарна
институция към подсметка на банката депозитар, а останалите є активи се съхраняват в
банка депозитар. Банката депозитар извършва
всички плащания за сметка на колективната
инвестиционна схема.
(2) Отговорността на банката депозитар
съгласно чл. 37 не се променя от обстоятелството, че е предала всички или част от
активите за съхранение при трето лице.
(3) Банката депозитар е длъжна:
1. да осиг у ри издаването, прода жбата,
обратното изкупуване и обезсилването на
дяловете на колективната инвестиционна
схема в съответствие със закона и с устава,
съответно правилата;
2. да следи за спазването на закона и правилата на колективната инвестиционна схема
при изчисляване стойността на дяловете;
3. да се разпорежда с поверените є активи
на колективната инвестиционна схема само
по нареждане на управляващото дружество,
освен ако те противоречат на закона, устава, съответно на правилата на колективната
инвестиционна схема или на договора за
депозитарни услуги;
4. да следи за превеждането в обичайните
срокове в полза на колективната инвестиционна схема на всички парични средства, произтичащи от сделки с активи от портфейла;
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5. да осигури събирането и използването
на приходите на колективната инвестиционна
схема в съответствие със закона и с устава,
съответно с правилата;
6. редовно да се отчита пред колективната
инвестиционна схема за поверените активи и
извършените операции.
Чл. 35. (1) Банка депозитар може да бъде
банка, включена в списък, одобрен от заместник-председателя, която отговаря на следните
изисквания:
1. получила е лиценз от Българската народна
банка за извършване на банкова дейност, или
е банка от държава членка, която извършва
банкова дейност на територията на Република
България чрез клон;
2. получила е разрешение за извършване
на сделки с финансови инструменти;
3. получила е разрешение за извършване
на дейност като депозитарна или попечителска институция съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от
Закона за кредитните институции;
4. лицензът, дейността, сделките или операциите є не са ограничени до степен, която
ще затрудни или ще направи невъзможно изпълнението на предвидените в този закон или
в договора за депозитарни услуги задължения;
5. през последните 12 месеца не са є прилагани мерки по чл. 103, ал. 2, т. 14, 19, 20
или 21 от Закона за кредитните институции
или не е санкционирана за нарушение на
изискванията на този закон;
6. притежава кадрова и информационна
обезпеченост за ефективно изпълнение на
депозитарните си функции и задължения
съгласно изискванията на този закон и на
актовете по прилагането му.
(2) За включване в списъка по ал. 1 банката депозитар подава заявление по образец,
одобрен от заместник-председателя. Банка
се изключва от списъка, когато престане да
отговаря на някое от изискванията по ал. 1.
(3) Българската народна банка уведомява
своевременно комисията за всяка наложена
мярка или санкция, която ограничава лиценза,
сделките или операциите на банката депозитар
до степен, която ще затрудни или ще направи
невъзможно изпълнението на предвидените
в този закон или в договора за депозитарни
услуги задължения.
Ч л. 36. (1) Банката депози тар о т чи та
отделно активите на колективната инвестиционна схема от собствените си активи и от
другите клиентски активи. Банката депозитар
не отговаря за задълженията си към своите
кредитори с активите на колективната инвестиционна схема.
(2) Банката депозитар съдейства на колективната инвестиционна схема за получаване на
информация и участие на общи събрания на
емитентите, в чиито финансови инструменти
колективната инвестиционна схема е инвес-
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тирала и поема други задължения, свързани
с поверените активи, съгласно сключения
договор. Възнаграждението на банката депозитар не може да надвишава обичайното за
извършваните услуги.
(3) При поискване банката депозитар предоставя на комисията цялата информация, с
която разполага във връзка с изпълнението
на своите задължения.
(4) Когато колективната инвестиционна
схема с произход от Република България има
сключен договор с управляващо дружество с
произход от друга държава членка, банката
депозитар сключва писмено споразумение с
управляващото дружество, с което се определя информацията, необходима за изпълнението на функциите є съгласно този закон и
актовете по прилагането му. Съдържанието
на писменото споразумение между банката
депозитар и управляващото дружество се
определя с наредба.
Чл. 37. (1) Банката депозитар отговаря пред
управляващото дружество и пред притежателите на дялове на колективната инвестиционна
схема за всички вреди, претърпени от тях
вследствие на неизпълнение на задълженията
є, включително от непълно, неточно и несвоевременно изпълнение, когато то се дължи
на причини, за които банката е отговорна.
(2) Притежателите на дялове могат да търсят отговорност от банката депозитар пряко
или косвено чрез управляващото дружество в
зависимост от характера на правоотношението между банката депозитар, управляващото
дружество и притежателите на дялове.
Г л а в а

ш е с т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИК А НА КОЛЕКТИВНАТА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА
Чл. 38. (1) Инвестициите на колективните
инвестиционни схеми могат да се състоят
само от:
1. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или
търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от
Закона за пазарите на финансови инструменти;
2. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран
пазар, различен от този по чл. 73 от Закона за
пазарите на финансови инструменти, в Република България или в друга държава членка,
функциониращ редовно, признат и публично
достъпен, както и ценни книжа и инструменти
на паричния пазар, емитирани от Република
България или друга държава членка;
3. прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до търговия
на официален пазар на фондова борса или
търгувани на друг регулиран пазар в трета
държава, функциониращ редовно, признат
и публично достъпен, които са включени в
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списък, одобрен от заместник-председателя,
или са предвидени в устава, съответно в правилата на колективната инвестиционна схема;
4. наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, в условията на чиято емисия е
включено поемане на задължение да се иска
допускане, и в срок, не по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати
до търговия на официален пазар на фондова
борса или на друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, които са включени в списък, одобрен от
заместник-председателя, или са предвидени в
устава, съответно в правилата на колективната
инвестиционна схема;
5. дялове на колективни инвестиционни
схеми и/или на други предприятия за колективно инвестиране, които отговарят на
условията на чл. 4, ал. 1, независимо от това,
дали са със седалище в държава членка, при
условие че:
а) другите предприятия за колективно
инвестиране отговарят на следните условия:
аа) получили са разрешение за извършване
на дейност по закон, съгласно който върху тях
се осъществява надзор, който заместник-председателят смята за еквивалентен на надзора
съгласно правото на Европейския съюз, и
сътрудничеството между надзорните органи
е в достатъчна степен осигурено;
бб) нивото на защита на притежателите
на дялове в тях, включително правилата за
разпределението на активите, за ползването
и предоставянето на заеми на прехвърляеми
ценни книжа и инструменти на паричния
пазар, както и за продажбата на ценни книжа и инструменти на паричния пазар, които
предприятията за колективно инвестиране не
притежават, са еквивалентни на правилата
и защитата на притежателите на дялове на
колективни инвестиционни схеми;
вв) разкриват периодично информация, като
изготвят и публикуват годишни и 6-месечни
отчети, даващи възможност за оценка на активите, пасивите, приходите и извършените
операции през отчетния период, и
б) не повече от 10 на сто от активите на
колективните инвестиционни схеми или на
другите предприятия за колективно инвестиране, чието придобиване се предвижда да се
извърши, могат съгласно учредителните им
актове или правилата им да бъдат инвестирани
общо в дялове на други колективни инвестиционни схеми или в други предприятия за
колективно инвестиране;
6. влогове в кредитни институции, платими при поискване или за които съществува
правото да бъдат изтеглени по всяко време,
и с дата до падеж не повече от 12 месеца;
к редитните инстит у ции в т рета държава
трябва да спазват правила и да са обект на
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надзор, които заместник-председателят смята
за еквивалентни на тези съгласно правото на
Европейския съюз;
7. деривативни финансови инструменти,
включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат
изпълнени чрез парично плащане, търгувани
на регулирани пазари по т. 1 – 3;
8. деривативни финансови инструменти,
търгувани на извънборсови пазари, при условие че:
а) базовите им активи са инструменти по
ал. 1, финансови индекси, лихвени проценти,
валута или валутни курсове, в които колективната инвестиционна схема може да инвестира съгласно инвестиционната си политика,
определена в устава, съответно в правилата;
б) насрещната страна по сделката с тези
деривативни финансови инструменти е институция – предмет на пруденциален надзор, и
отговаря на изисквания, одобрени от заместник-председателя;
в) са обект на надеждна и подлежаща на
проверка ежедневна оценка и във всеки момент
по инициатива на колективната инвестиционна
схема могат да бъдат продадени, ликвидирани
или закрити чрез офсетова сделка по справедлива стойност;
9. инструменти на паричния пазар извън
тези, търгувани на регулиран пазар и посочени в § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби,
ако върху емисията или емитента на тези
инструменти се осъществява надзор с цел
защита на инвеститорите или спестяванията
и отговарят на следните условия:
а) ем и т и ра н и и л и гара н т и ра н и са о т
централни, регионални или местни органи
в Република България или в друга държава
членка, от Българската народна банка, от
централна банка на друга държава членка, от
Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите
на федерална държава – от един от членовете
на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне
една държава членка;
б) издадени са от емитент, чиято емисия
ценни книжа се търгува на регулиран пазар
по т. 1 – 3;
в) емитирани или гарантирани са от лице,
върху което се осъществява пруденциален
надзор съгласно критерии, определени от
правото на Европейския съюз, или от лице,
което е обект и спазва правила, приети от
съответния компетентен орган, които са поне
толкова строги, колкото са изискванията,
определени от правото на Европейския съюз;
г) издадени са от емитенти, различни от
тези по букви „а“, „б“ и „в“, отговарящи на
критерии, одобрени от заместник-председателя, гарантиращи, че:
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аа) инвестициите в тези инструменти са
обект на защита на инвеститорите, еквивалентна на защитата, на която подлежат инвестициите по букви „а“, „б“ и „в“;
бб) емитентът е дружество, чийто капитал
и резерви са в размер не по-малко от левовата равностойност на 10 000 000 евро, което
представя и публикува годишни финансови
отчети в съответствие с Четвърта директива
на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание чл. 54, § 3, буква „ж“ от Договора
относно годишните счетоводни отчети на
някои видове дружества (78/660/ЕИО) или с
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за
прилагането на Международните счетоводни
стандарти, и е лице, което финансира група от
дружества, в която участват едно или няколко
дружества, приети за търговия на регулиран
пазар, или лице, което финансира дружества
за секюритизация, възползващи се от банкова
линия за осигуряване на ликвидност.
(2) Колективните инвестиционни схеми не
могат да инвестират в прехвърляеми ценни
книжа и инструменти на паричния пазар
извън тези по ал. 1 повече от 10 на сто от
активите си.
(3) Колективните инвестиционни схеми
не могат да придобиват ценни (благородни)
метали и сертификати върху тях.
(4) Колективните инвестиционни схеми
могат да държат допълнителни ликвидни
активи, изискванията за които са определени
с наредба.
Чл. 39. Допълнителни изисквания към
услови ята, на които трябва да отговарят
ценните книжа, инструментите на паричния
пазар и другите активи по чл. 38, се определят с наредба.
Ч л. 40. (1) Уп равл яващото д ру жест во
приема и прилага правила за управление
на риска с цел постоянно наблюдение, контрол и оценка във всеки момент на риска
на всяка позиция и нейното влияние върху
общия рисков профил на портфейла на всяка
управлявана от него колективна инвестиционна схема.
(2) Когато колективната инвестиционна
схема инвестира в деривативни финансови
инструменти, тя прилага правила за точна и
независима оценка на стойността на извънборсовите деривативи.
Чл. 41. Управляващото дружество представя на комисията периодично информация за
видовете деривативни финансови инструменти, в които инвестира, за основните рискове,
свързани с базовите им инструменти, количествените ограничения и избраните методи
за оценка на риска, свързани със сделките с
деривативни инструменти, за всяка управлявана колективна инвестиционна схема.
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Чл. 42. (1) Колективната инвестиционна
схема може да прилага техники и инструменти, свързани с прехвърляеми ценни книжа и
инструменти на паричния пазар, за целите
на ефективно управление на портфейла от
инвестиции, ако това е предвидено в устава,
съответно в правилата на колективната инвестиционна схема, както и в проспекта є.
Видовете техники и инструменти, както и
условията за използването им се определят
с наредба.
(2) Ако техниките и инструментите по
ал. 1 водят до използването на деривативни
инструменти, по отношение на тяхното използване се прилагат условията и ограниченията
по този закон и актовете по прилагането му.
(3) Използването на техниките и инструментите по ал. 1 не може да води до промяна
в инвестиционните цели и ограничения или
до завишаване на рисковия профил на колективните инвестиционни схеми, посочени
в учредителните им актове, проспекти или
правила, одобрени от комисията.
(4) Техниките и инструментите по ал. 1
не се смятат за прехвърляеми ценни книжа.
Чл. 43. (1) Общата стойност на експозицията
на колективната инвестиционна схема, свързана с деривативни финансови инструменти, не
може да бъде по-голяма от нетната стойност
на активите є.
(2) Колективната инвестиционна схема
може да инвестира в деривативни финансови
инструменти, ако това изрично е предвидено в инвестиционната є политика, като се
спазват изискванията на чл. 45, ал. 8 – 10 и
при условие че експозицията към базовите
активи общо не надхвърля инвестиционните
ограничения по чл. 45.
(3) Когато колективната инвестиционна
схема инвестира в деривативни финансови
инст ру менти, базирани на ин декси, тези
инструменти не се комбинират за целите на
инвестиционните ограничения по чл. 45.
(4) Когато прехвърляеми ценни книжа или
инструменти на паричния пазар съдържат вграден деривативен инструмент, експозицията на
колективната инвестиционна схема към този
деривативен инструмент се взема предвид при
изчисляването на общата експозиция по ал. 1.
(5) Експозицията в деривативни финансови
инструменти се изчислява, като се вземат
предвид текущата стойност на базовите активи,
рискът на насрещната страна по сделката с
деривативния финансов инструмент, бъдещите
колебания на пазара, както и необходимият
период от време за закриване на позицията.
Чл. 44. Критериите за оценка на адекватността на процеса на управление на риска по
чл. 40, ал. 1, използвани от инвестиционното
дружество, както и от управляващото дружество относно всяка управлявана колективна
инвестиционна схема, подробните правила
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за точна и независима оценка на стойността
на извънборсови деривативни инструменти,
подробните правила и срокове за представяне на комисията относно съдържанието на
информацията, посочена в чл. 41, процедурата по предоставяне на тази информация
на комисията от управляващото дружество,
както и допълнителните изисквания към съдържанието на правилата за управление на
риска се определят с наредба.
Чл. 45. (1) Колективната инвестиционна
схема не може да инвестира повече от 5 на
сто от активите си в прехвърляеми ценни
книжа или в инструменти на паричния пазар,
издадени от едно лице.
(2) Колективната инвестиционна схема
не може да инвестира повече от 20 на сто
от активите си във влогове в едно лице по
чл. 38, ал. 1, т. 6.
(3) Рисковата експозиция на колективната
инвестиционна схема към насрещната страна
по сделка с извънборсово търгувани деривативни финансови инструменти не може да
надвишава нито един от следните прагове:
1. десет на сто от активите, когато насрещната страна е кредитна институция по чл. 38,
ал. 1, т. 6, или
2. пет на сто от активите – в останалите
случаи.
(4) Колективната инвестиционна схема
може да инвестира до 10 на сто от активите
си в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, издадени от едно
лице, само при условие че общата стойност
на инвестициите в лицата, във всяко от които
тя инвестира повече от 5 на сто от своите
активи, не надвишава 40 на сто от активите
на колективната инвестиционна схема. Ограничението по изречение първо не се прилага
относно влоговете в кредитни институции,
върху които се осъществява пруденциален
надзор, както и към сделките с извънборсово
търгувани деривативни финансови инструменти с тези институции.
(5) Освен ограниченията по ал. 1 – 3 общата
стойност на инвестициите на колективната
инвестиционна схема в прехвърляеми ценни
книжа или инструменти на паричния пазар,
издадени от едно лице, влоговете при това
лице, както и експозицията към същото лице,
възникнала в резултат на сделки с извънборсово търгувани деривативни финансови
инструменти, не може да надвишава 20 на
сто от активите є.
(6) Колективната инвестиционна схема
може да инвестира до 35 на сто от активите
си в прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от едно
лице, ако ценните книжа и инструментите на
паричния пазар са издадени или гарантирани
от Република България, от друга държава
членка, от техни регионални или местни
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органи, от трета държава или от публична
международна организация, в която членува
поне една държава членка.
(7) Прехвърляемите ценни книжа и инструментите на паричния пазар по ал. 6 не се
вземат предвид за целите на ограничението
по ал. 4.
(8) И н вес т и ц ион н и т е ог ра н и чен и я по
ал. 1 – 6 не могат да бъдат комбинирани.
Общата стойност на инвестициите на колективната инвестиционна схема в прехвърляеми
ценни книжа или инструменти на паричния
пазар, издадени от едно лице, влоговете при
това лице, както и експозицията към същото
лице, възникнала в резултат на сделки с деривативни финансови инструменти съгласно
ал. 1 – 6, не може да надвишава 35 на сто от
активите є.
(9) Дружествата, включени към една група
за целите на съставяне на консолидиран финансов отчет съгласно признатите счетоводни
стандарти, се разглеждат като едно лице при
прилагане на ограниченията по ал. 1 – 8.
(10) Общата стойност на инвестициите в
прехвърляеми ценни книжа или инструменти
на паричния пазар, емитирани от дружествата
в една група, не може да надвишава 20 на сто
от стойността на активите на колективната
инвестиционна схема.
Чл. 46. (1) Освен ограниченията, предвидени
в чл. 49, колективната инвестиционна схема
може да инвестира в акции или в дългови
ценни книжа, емитирани от едно и също
лице, в размер до 20 на сто от активите си,
ако съгласно устава, съответно правилата на
колективната инвестиционна схема инвестиционната политика предвижда възпроизвеждане
на състав на индекс на акции или на облигации,
признат за приемлив от заместник-председателя съгласно следните критерии:
1. съставът на индекса е достатъчно диверсифициран;
2. индексът представлява адекватен бенчмарк за пазара, за който се отнася, и
3. публикуван е по подходящ начин.
(2) Допълнителни изисквания към състава
на индекса, бенчмарка и публикуването на
информация за индекса се определят с наредба.
Чл. 47. (1) При спазване на принципа за
разпределение на риска колективната инвестиционна схема може да надвиши ограничението съгласно чл. 45, ал. 6 и да инвестира
до 100 на сто от активите си в прехвърляеми
ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени или гарантирани от Република
България или от друга държава членка, от
един или няколко регионални или местни
органи, от трети държави или от публични
международни организации, в които една или
няколко държави членки членуват, само при
условие че по преценка на заместник-председателя притежателите на дялове на получилата
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разрешение колективна инвестиционна схема
ползват защита на правата си, еквивалентна на
защитата, с която се ползват притежателите
на дялове на колективна инвестиционна схема,
спазваща ограниченията по чл. 45.
(2) Колективната инвестиционна схема
трябва да предвиди тази възможност в устава, съответно в правилата си, като посочи
изчерпателно държавите членки, регионалните или местните органи или публичните
международни организации, емитиращи или
гарантиращи ценните книжа и инструментите
на паричния пазар, в които има намерение да
инвестира повече от 35 на сто от активите си.
(3) Информацията по ал. 2 трябва да се съдържа в проспекта, в ключовата информация
за инвеститорите и във всички маркетингови
материали.
(4) В сл у чаи те по а л. 1 колек т ивната
инвестиционна схема трябва да притежава
ценни книжа от поне 6 отделни емисии,
като стойността на инвестицията във всяка
от тях не може да надвишава 30 на сто от
активите є.
Чл. 48. (1) Колективната инвестиционна
схема може да инвестира не повече от 10
на сто от активите си в дяловете на едно и
също предприятие за колективно инвестиране
по чл. 38, ал. 1, т. 5, независимо дали е със
седалище в държава членка или не.
(2) Общият размер на инвестициите в дялове
на предприятия за колективно инвестиране,
различни от колективна инвестиционна схема,
не може да надвишава 30 на сто от активите
на колективната инвестиционна схема.
(3) Когато колективна инвестиционна схема инвестира в дялове на други колективни
инвестиционни схеми или предприятия за
колективно инвестиране, управлявани пряко
или по делегация от управляващото є дружество или от друго дружество, с което управляващото є дружество е свързано чрез общо
управление или контрол, или чрез значително
пряко или непряко участие, управляващото є
дружество или другото дружество нямат право
да събират такси при продажбата и обратното
изкупуване на дяловете на тази колективна
инвестиционна схема.
(4) Колективната инвестиционна схема,
и н вес т и раща знач и т ел на час т о т свои т е
активи в други колективни инвестиционни
схеми или в други предприятия за колективно инвестиране, оповестява в своя проспект
максималния размер на таксите за управление, които могат да бъдат събирани както
от самата колективна инвестиционна схема,
така и от другите колективни инвестиционни
схеми или предприятия за колективно инвестиране, в които тя възнамерява да инвестира.
Информацията за максималния процент на
начислените такси по изречение първо от ин-
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вестиращата колективна инвестиционна схема
и другите предприятия, в които тя инвестира,
се предоставя в годишния є финансов отчет.
Чл. 49. (1) Управляващо дружество, действащо за сметка на всички управлявани от
него колективни инвестиционни схеми или
други предприятия за колективно инвестиране, не може да придобива акции с право на
глас, които биха му позволили да упражнява
значително влияние върху управлението на
емитент.
(2) Колективна инвестиционна схема не
може да придобива повече от:
1. десет на сто от акциите без право на
глас, издадени от едно лице;
2. десет на сто от облигациите или други
дългови ценни книжа, издадени от едно лице;
3. двадесет и пет на сто от дяловете на една
и съща колективна инвестиционна схема или
друго предприятие за колективно инвестиране,
което отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 1;
4. десет на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.
(3) Ограниченията по ал. 2, т. 2, 3 и 4 не
се прилагат, когато в момента на придобиване на посочените инструменти колективната
инвестиционна схема не може да изчисли
брутната сума на дълговите ценни книжа, на
инструментите на паричния пазар или нетната
стойност на емитираните ценни книжа.
Чл. 50. (1) Ограниченията по тази глава
не се прилагат, когато колективната инвестиционна схема упражнява права на записване,
произтичащи от прехвърляеми ценни книжа
и инструменти на паричния пазар, които са
част от нейните активи.
(2) При спазване на принципа за разпределение на риска колективните инвестиционни
схеми, наскоро получили разрешение за извършване на дейност, могат да не прилагат
чл. 45 – 48 в срок до 6 месеца от получаване
на разрешението.
(3) При сливания и вливания на колективни инвестиционни схеми, ако за приемащата
колективна инвестиционна схема комисията
е компетентен орган, тази колективна инвестиционна схема може да не прилага ограниченията по чл. 45 – 48, като не се отклонява
съществено от тях до 6 месеца от датата на
вписване на сливането или вливането в съответния регистър.
Чл. 51. При нарушение на инвестиционните
ограничения по тази глава по причини извън
контрола на колективната инвестиционна
схема или в резултат на упражняване права
на записване тя приоритетно, но не по-късно
от два месеца от възникване на нарушението,
чрез сделки за продажба привежда активите
си в съответствие с инвестиционните ограничения, като отчита интересите на притежателите на дялове.
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Чл. 52. В случаите по чл. 51 колективната
инвестиционна схема е длъжна в 7-дневен срок
от извършване на нарушението да уведоми
комисията, като предостави информация за
причините за възникването му и за предприетите мерки за отстраняването му.
Г л а в а

с е д м а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
Чл. 53. (1) Публично предлагане на дялове на колективната инвестиционна схема се
допуска, ако бъде публикуван проспект по
начина и със съдържанието, определени в
този закон и в актовете по прилагането му.
(2) Проспектът може да бъде публикуван
само ако комисията е издала лиценз за извършване на дейност като инвестиционно
дружество, cъответно разрешение за организиране и управление на договорен фонд.
Чл. 54. (1) Проспектът съдържа информацията, необходима на инвеститорите за
извършването на информирана преценка на
предлаганата инвестиция, в т.ч. на рисковете,
свързани с нея. Проспектът съдържа и информация за рисковия профил на колективната
инвестиционна схема, представена по ясен
и лесноразбираем начин, независимо от инструментите, в които инвестира.
(2) Проспектът съдържа информация за
категориите активи, в които колективната
инвестиционна схема може да инвестира,
включително:
1. дали има право да извършва сделки с
деривативни финансови инструменти съгласно
устава, съответно правилата на колективната
инвестиционна схема; дали тези сделки могат
да бъдат извършвани с цел хеджиране на рискове или с цел постигане инвестиционните
цели на колективната инвестиционна схема;
2. възможните последици от използването
на финансови деривативни инструменти за
рисковия профил на колективната инвестиционна схема.
(3) Когато колективната инвестиционна
схема инвестира основно в категории активи, различни от прехвърляеми ценни книжа
или инструменти на паричния пазар, или
възпроизвежда индекс, съставен от акции
или дългови ценни книжа, в съответствие с
чл. 46, проспектът и маркетинговите съобщения съдържат изрично посочване на това
обстоятелство по начин, привличащ вниманието на инвеститора.
(4) В случай че нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема
е възможно да бъде подложена на колебания
поради състава или техниките за управление
на портфейла им, проспектът и маркетинговите съобщения съдържат изрично посочване
на това обстоятелство по начин, привличащ
вниманието на инвеститора.
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(5) Управляващото дружество по искане
на инвеститорите предоставя и допълнителна
информация за количествените ограничения,
прилагани при управлението на риска на колективната инвестиционна схема, за избраните
методи за спазване на тези ограничения и за
последните промени на рисковете и рентабилността на основните категории инструменти.
(6) Минималните изисквания към съдържанието на проспекта се определят с наредба.
Чл. 55. Уставът, съответно правилата на
колективната инвестиционна схема са неразделна част от проспекта и се прилагат
към него. Те не се прилагат към проспекта,
в случай че на инвеститорите е предоставена
информация за мястото, където същите са
достъпни във всяка държава членка, където
дяловете на колективната инвестиционна схема се предлагат или по тяхно искане могат
да им бъдат изпратени.
Чл. 56. (1) При всяка промяна на съществените данни, включени в проспекта на колективната инвестиционна схема, в 14-дневен
срок от настъпване на промяна проспектът
се актуализира и се представя в комисията.
(2) При установяване на непълноти и несъответствия в представения актуализиран
проспект заместник-председателят изпраща
съобщение и определя срок за отстраняването им. Член 196, ал. 3 се прилага съответно.
Чл. 57. (1) Към проспекта на колективната
инвестиционна схема се прилага документ
с ключовата информация за инвеститорите.
(2) Ключовата информация за инвеститорите представя основните характеристики на
съответната колективна инвестиционна схема,
така че инвеститорите да могат да разберат
характера и рисковете на инвестиционния
продукт, който им се предлага, и впоследствие
да вземат инвестиционни решения въз основа
на информацията.
(3) Ключовата информация за инвеститорите съдържа следните съществени елементи:
1. данни за колективната инвестиционна
схема;
2. кратко описание на инвестиционните
цели и инвестиционната политика на колективната инвестиционна схема;
3. историческо представяне на резултатите
от дейността или прогнози за очакваните
резултати от дейността, когато е приложимо;
4. разходи и такси;
5. рисков профил и възвръщаемост на инвестицията, включващи предупреждения във
връзка с рисковете, свързани с инвестиции в
съответната колективна инвестиционна схема.
(4) Документът с ключовата информация за
инвеститорите е с форма и съдържание съгласно Регламент (ЕС) № 583/2010 на Комисията
от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на ключовата инфор-
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мация за инвеститорите и условията, които
трябва да бъдат изпълнени при предоставяне
на ключовата информация за инвеститорите
или на проспекта посредством траен носител,
различен от хартия, или интернет страница
(ОВ, L176/1 от 10 юли 2010 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 583/2010“.
(5) Ключовата информация за инвеститорите ясно определя къде и как може да бъде
получена допълнителна информация относно
предложената инвестиция, включително за
мястото и времето за получаване при поискване на проспекта, годишния и 6-месечния
отчет, както и езика, на който тази информация е предоставена на разположение на
инвеститорите.
(6) Ключовата информация за инвеститорите трябва да е представена кратко и без
използване на специализирана терминология. Документът с ключовата информация
за инвеститорите се изготвя в общ формат,
който позволява сравнения, и се представя
по начин, разбираем за инвеститорите на
дребно без необходимостта от ползване на
други референтни документи.
(7) Ключовата информация за инвеститорите се използва без промени или допълнения във всички държави членки, в които
колективната инвестиционна схема предлага
дяловете си.
(8) Ключовата информация за инвеститорите представлява преддоговорна информация,
която е вярна, ясна и неподвеждаща и кореспондира със съответните части на проспекта.
(9) Ключовата информация за инвеститорите трябва да съдържа ясно предупреждение, че
само въз основа на нея не може да възникне
гражданскоправна отговорност, освен ако информацията е подвеждаща, неточна или противоречи на съответните части от проспекта.
Чл. 58. (1) Документът с ключовата информация за инвеститорите се актуализира
незабавно при всяка промяна на съществените
елементи и се предоставя на комисията и на
инвеститорите.
(2) Актуална версия на документа с ключовата информаци я за инвест и тори те се
публикува на интернет страницата на управляващото и на инвестиционното дружество.
Чл. 59. (1) Управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема,
и всяко друго лице, на което са делегирани
функции и действия по реда на чл. 106, когато
предлага дяловете на колективна инвестиционна схема, предоставя безплатно документа
с ключовата информация за инвеститорите на
всяко лице, което записва дялове, в разумен
срок преди сключване на сделката.
(2) Когато управляващото дружество, съответно колективната инвестиционна схема не
предлага дяловете на колективната инвестиционна схема директно или чрез друго лице,
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на което са делегирани функции и действия
по реда на чл. 106, управляващото дружество,
съответно колективната инвестиционна схема,
трябва да предоставя при поискване ключовата
информация за инвеститорите на лица, които
предлагат продукт, базиран на инвестиция в
дялове на колективната инвестиционна схема,
или консултират инвеститорите във връзка с
такъв продукт.
(3) Лица, които предлагат продукт, базиран
на инвестиция в дялове на колективната инвестиционна схема, или консултират инвеститорите във връзка с такъв продукт, предоставят
ключовата информация за инвеститорите на
своите клиенти.
Чл. 60. (1) Инвестиционното дружество
и управляващото дружество на договорния
фонд са длъжни да представят на комисията:
1. годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващащ първите
6 месеца на финансовата година, в срок 30
дни от края на отчетния период;
3. друга информация, определена с наредба.
(2) Изискванията относно съдържанието
на отчетите и информацията по ал. 1, редът,
сроковете и начинът за представянето є на
комисията, както и относно публичното є
разпространение се определят с наредба.
(3) Комисията публикува получените отчети
по ал. 1, т. 1 и 2 чрез водения от нея регистър
по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
(4) Годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема се заверява от
регистриран одитор.
(5) Резултатите от извършената от одитора
проверка на годишния финансов отчет се
отразяват в отделен доклад, който е част от
годишния финансов отчет.
Чл. 61. (1) Одитор, ангажиран с извършването на задължителен одит в колективна
инвестиционна схема или в друго предприятие,
съдействащо за извършването на дейността
на схемата, е длъжен да информира незабавно комисията за всяко обстоятелство или
решение във връзка с колективната инвестиционна схема или това предприятие, станало
му известно при извършване на одита, което
може да доведе до:
1. съществено нарушение на законовите,
подзаконовите или административните разпоредби, уреждащи изискванията за издаване
на разрешение за извършване на дейност,
извършването на дейността на колективната
инвестиционна схема или на предприятието,
съдействащо за извършване на дейността є;
2. възпрепятстване непрекъснатото функциониране на дейността на колективната
инвестиционна схема или на предприятието,
съдействащо за извършване на стопанската
є дейност;
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3. отказ от заверка на финансовите отчети
или изразяването на резерви.
(2) Одиторът по ал. 1 е длъжен да информира комисията и за всяко обстоятелство или
решение, станало му известно при извършване
на одита, което може да доведе до последиците
по ал. 1, т. 1, в предприятие, което е свързано
лице посредством контрол с колективната
инвестиционна схема или с предприятието,
съдействащо за извършване на дейността є.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 не се прилагат
ограниченията за разкриване на информация,
предвидени в закон, в подзаконов нормативен
акт или в договор.
Чл. 62. Управляващото дружество е длъжно
при поискване от страна на инвеститор безплатно да предостави проспекта, документа
с ключовата информация за инвеститорите и
последните публикувани годишен и 6-месечен
отчет на управлявана от него колективна
инвестиционна схема.
Чл. 63. (1) Проспектът и документът с
ключовата информация се предоставят на инвеститорите на траен носител или на интернет
страницата на управляващото и инвестиционното дружество. При поискване на инвеститорите управляващото дружество им предоставя
безплатно хартиен екземпляр от тях.
(2) При предоставяне на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите на траен носител, различен от хартия,
или на интернет страница трябва да бъдат
изпълнени условията по чл. 38 от Регламент
(ЕС) № 583/2010.
(3) Годишните и 6-месечните отчети се
предоставят на инвеститорите по начин, определен в проспекта и в документа с ключовата
информация за инвеститорите. При поискване
на инвеститорите се предоставя безплатно
хартиен екземпляр от тях.
Чл. 64. Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема обявява в
комисията и публикува по подходящ начин,
определен в проспекта, емисионната стойност
и цената на обратно изкупуване на дяловете
є при всяко определяне, както и обобщена
информация за тях най-малко два пъти месечно
с форма и съдържание, определени с наредба.
Чл. 65. (1) Всички маркетингови съобщения до инвеститорите трябва да са ясно
обозначени като такива, да са точни, ясни
и неподвеждащи. Всяко маркетингово съобщение, включващо покана за закупуване на
дялове на колективната инвестиционна схема,
не може да съдържа невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да
противоречи на информацията, съдържаща
се в проспекта и в документа с ключовата
информация.
(2) Всички маркетингови съобщения във
връзка с предлагането на дялове на колективната инвестиционна схема съдържат:
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1. информация за мястото, времето, начина
и езика, на който могат да бъдат получени
проспектът и документът с ключовата информация или където те са публичнодостъпни;
2. информация, че стойността на дяловете
и доходът от тях може да се понижат, че не се
гарантират печалби и че съществува риск за
инвеститорите да не си възстановят пълния
размер на вложените средства.
(3) Друга информация и допълнителни
изисквания към маркетинговите съобщения
се определят с наредба.
Чл. 66. Комисията може да поиска от колективна инвестиционна схема с произход от
друга държава членка и която има сключен
договор за управление с управляващо дружество с произход от Република България
проспектите и всяко изменение, внесено в
тях, както и годишния и 6-месечния отчет на
тази колективна инвестиционна схема.
Г л а в а

о с м а

СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНА – ЗАХРАНВАЩА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА
СХЕМА
Раздел І
Обхват и одобрение
Чл. 67. (1) Захранваща колективна инвестиционна схема е колективна инвестиционна схема, която е получила разрешение
от комисията да инвестира, без да спазва
разпоредбите на чл. 4, ал 1, т. 1, чл. 38, 45,
48 и чл. 49, ал. 2, т. 3, най-малко 85 на сто от
своите активи в дялове на друга колективна
инвестиционна схема или неин инвестиционен подфонд, наричани по-нататък „главна
колективна инвестиционна схема“.
(2) Захранваща колективна инвестиционна
схема може да държи до 15 на сто от своите
активи в един или няколко от следните активи:
1. доп ъ лни т елни лик ви дни ак т иви по
чл. 38, ал. 4;
2. деривативни финансови инструменти,
които могат да се използват само за целите на
хеджиране на риска и отговарят на условията
по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 42 и 43.
(3) За да гарантира, че общата експозиция, свързана с деривативните инструменти,
в които колективна инвестиционна схема е
инвестирала средствата си, не надхвърля общата нетна стойност на портфейла є съгласно
чл. 43, захранващата колективна инвестиционна схема изчислява общата си рискова
експозиция, като комбинира собствената си
пряка рискова експозиция съгласно ал. 2,
т. 1 с действителната рискова експозиция
към деривативни финансови инструменти на
главната колективна инвестиционна схема
пропорционално на размера на инвестицията си в главната колективна инвестиционна
схема или с максималната обща експозиция
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на главната колективна инвестиционна схема
към деривативни финансови инструменти,
предвидена в устава, съответно в правилата є,
пропорционално на размера на инвестицията
си в главната колективна инвестиционна схема.
Чл. 68. (1) Главна колективна инвестиционна схема е колективна инвестиционна
схема или неин инвестиционен подфонд, която
едновременно:
1. има най-малко една захранваща колективна инвестиционна схема сред притежателите
на нейните дялове;
2. не представлява захранваща колективна
инвестиционна схема;
3. не притежава дялове на захранваща
колективна инвестиционна схема.
(2) За главната колективна инвестиционна
схема се прилагат следните изключения:
1. ако главната колективна инвестиционна
схема има най-малко две захранващи колективни инвестиционни схеми, притежаващи
нейни дялове, разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 1
и чл. 11, т. 1 по отношение на набирането на
парични средства чрез публично предлагане
не се прилагат, като се дава възможност на
главната колективна инвестиционна схема да
избере дали да привлича капитал от други
инвеститори;
2. когато главната колективна инвестиционна схема не привлича капитал публично в
друга държава членка, но има една или повече
захранващи колективни инвестиционни схеми
с произход от друга държава членка, раздел
ІІ на глава тринадесета не се прилага.
Чл. 69. (1) Комисията одобрява инвестицията на захранващата колективна инвестиционна
схема в главна колективна инвестиционна
схема с произход от Република България или
от друга държава членка в производството по
чл. 12. В случаите на преобразуване по чл. 79
на колективна инвестиционна схема в захранваща комисията предварително одобрява
инвестицията на колективната инвестиционна
схема в главната колективна инвестиционна
схема с произход от Република България или
от друга държава членка.
(2) Комисията уведомява захранващата
колективна инвестиционна схема в срок 15
работни дни от представянето на пълния комплект документи дали нейната инвестиция по
ал. 1, изречение второ в главната колективна
инвестиционна схема е одобрена или не.
(3) За издаване на одобрение по ал. 1 захранващата колективна инвестиционна схема
представя в комисията:
1. правилата или учредителните документи
на захранващата и на главната колективна
инвестиционна схема;
2. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на захранващата и
на главната колективна инвестиционна схема;
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3. споразумението между захранващата и
главната колективна инвестиционна схема
или вътрешните правила за извършване на
дейност по чл. 71, ал. 3;
4. когато е приложимо, информацията по
чл. 79, предназначена за притежателите на
дялове;
5. споразумение за обмен на информация
между депозитарите на захранващата и главната колективна инвестиционна схема, в случаите когато те са различни, съгласно чл. 75;
6. споразумение за обмен на информация
между одиторите на захранващата и главната
колективна инвестиционна схема, в случаите
когато те са различни, съгласно чл. 77.
(4) Комисията издава одобрение, ако захранващата колективна инвестиционна схема,
банката депозитар, нейният одитор, както и
главната колективна инвестиционна схема отговарят на изискванията на тази глава, а когато
главната колективна инвестиционна схема е
с произход от друга държава членка – когато
тези лица отговарят на изискванията на раздел
VІІІ от Директива 2009/65/ЕО.
(5) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава членка, захранващата колективна инвестиционна
схема предоставя на комисията атестация от
компетентния орган на държавата членка по
произход на главната колективна инвестиционна схема, че последната или съответният є
инвестиционен подфонд са главна колективна
инвестициона схема.
(6) Документите по ал. 5 се предоставят
от захранващата колективна инвестиционна
схема на български език.
Чл. 70. По искане на захранваща колективна инвестиционна схема с произход от друга
държава членка, възнамеряваща да инвестира
в главна колективна инвестиционна схема с
произход от Република България, комисията
изготвя атестация до компетентния орган на
държавата членка по произход на захранващата
колективна инвестиционна схема, че главната
колективна инвестиционна схема отговаря на
условията по чл. 68, ал. 1, т. 2 и 3.
Раздел ІІ
Общи разпоредби
Чл. 71. (1) Главната колективна инвестиционна схема предоставя на захранващата
колективна инвестиционна схема всичк и
документи и цялата информация, необходими на захранващата колективна инвестиционна схема за изпълнение на изискванията,
установени в този закон или в актовете по
прилагането му. Предоставянето на информацията се извършва съгласно споразумение
между захранващата и главната колективна
инвестиционна схема.
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(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира над
ограничението по чл. 48, ал. 1 в дялове на
главна колективна инвестиционна схема преди
влизане в сила на споразумението по ал. 1.
При поискване споразумението се предоставя
безплатно на български език на всички притежатели на дялове.
(3) В случаите, когато главната и захранващата колективна инвестиционна схема
се управляват от едно и също управляващо
дружество, споразумението по ал. 1 може да
бъде заменено с вътрешни правила за извършване на дейност, чрез които да се гарантира
спазването на изискванията на ал. 1.
(4) Съдържанието на споразумението по
ал. 1, съответно на вътрешните правила по
ал. 3 се определя с наредба.
Чл. 72. (1) С цел предотвратяване на възможността за възникване на ценови арбитраж
и избягване прилагането на стратегии с избор
на пазарния момент по отношение на дяловете
захранващата и главната колективна инвестиционна схема вземат подходящи мерки за
координиране на времето за изчисляване на
нетната стойност на притежаваните от тях
активи и за публикуването є.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема има право, независимо от разпоредбите на чл. 21 и 22, да спре емитирането
или обратното изкупуване на своите дялове
за същия период от време, за който главната
колективна инвестиционна схема временно е
спряла емитирането или обратното изкупуване
на своите дялове.
Чл. 73. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема се ликвидира в случай на
ликвидация на главната колективна инвестиционна схема, освен ако комисията одобри
инвестиране на най-малко 85 на сто от активите
на захранващата колективна инвестиционна
схема в дялове на друга главна колективна
инвестиционна схема или изменение на устава
на захранващата колективна инвестиционна
схема, съответно на нейните правила, за да
може тя да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от захранваща.
(2) Главната колективна инвестиционна
схема може да бъде ликвидирана не по-рано
от три месеца след уведомяване за решението
за ликвидация на всички свои притежатели
на дялове, а ако захранващата колективна
инвестиционна схема е с произход от друга
държава членка и на компетентните органи
на държавата членка по произход на захранващата колективна инвестиционна схема.
(3) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.
Чл. 74. (1) При преобразуване на главна
колективна инвестиционна схема захранващата колективна инвестиционна схема се
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ликвидира, освен ако комисията издаде едно
от следните одобрения на захранващата колективна инвестиционна схема:
1. да продължи да бъде захранваща колективна инвестиционна схема на главната
колективна инвестиционна схема или на друга
колективна инвестиционна схема, възникнала
в резултат на преобразуването на главната
колективна инвестиционна схема;
2. да инвестира най-малко 85 на сто от
своите активи в дялове на друга главна колективна инвестиционна схема, която не е
възникнала в резултат на преобразуването;
3. да промени своя устав, съответно правилата, за да може да се преобразува в колективна инвестиционна схема, различна от
захранваща колективна инвестиционна схема.
(2) Преобразуването не поражда действие, ако главната колективна инвестиционна схема не е предоставила на всички свои
притежатели на дялове и на компетентните
органи на държавите членки по произход на
захранващите є колективни инвестиционни
схеми информацията, посочена в чл. 151 или
съпоставима с нея. Информацията по изречение първо се предоставя не по-късно от 60
дни преди датата, на която преобразуването
поражда действие.
(3) Ако комисията не е издала одобрение
по ал. 1, т. 1, главната колективна инвестиционна схема е длъжна при поискване да
изкупи обратно или да откупи всички дялове
на захранващата колективна инвестиционна
схема преди датата, на която преобразуването
поражда действие.
(4) Допълнителни изисквания към процедурата по ал. 1 се определят с наредба.
Раздел ІІІ
Банки депозитари и одитори
Чл. 75. (1) В случаите, когато захранващата
и главната колективна инвестиционна схема
имат различни банки депозитари, те трябва
да сключат споразумение за обмен на информация, което да гарантира изпълнението на
задълженията им. Съдържанието на споразумението се определя с наредба.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на
главната колективна инвестиционна схема до
влизането в сила на споразумението по ал. 1.
(3) За банките депозитари на главната и
захранващата колективна инвестиционна схема, спазващи разпоредбите, установени в този
раздел, се смята, че не нарушават правила,
ограничаващи оповестяването на информация
или свързани със защита на данните, когато
такива са предвидени в договор или друг закон.
Спазването на разпоредбите на този раздел
не поражда отговорност за банката депозитар
или за друго лице, действащо от нейно име.
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(4) Захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество носи отговорност за предоставянето
на банката депозитар на всяка информация
относно главната колективна инвестиционна
схема, която е необходима за цялостното
изпълнение на задъл жени ята на банката
депозитар.
Чл. 76. Банката депозитар на главна колективна инвестиционна схема уведомява
незабавно комисията, захранващата колективна инвестиционна схема, съответно управляващото я дружество и банката депозитар
на захранващата колективна инвестиционна
схема, относно установените от нея нередности
по отношение на главната колективна инвестиционна схема, за които смята, че оказват
отрицателно въздействие върху захранващата
колективна инвестиционна схема.
Чл. 77. (1) В случаите, когато захранващата
и главната колективна инвестиционна схема
имат различни регистрирани одитори, тези
одитори трябва да сключат споразумение за
обмен на информация, за да гарантират изпълнението на задълженията си, включително
мерките за изпълнение на изискванията на
ал. 3 и 4. Съдържанието на споразумението
се определя с наредба.
(2) Захранващата колективна инвестиционна схема не може да инвестира в дялове на
главната колективна инвестиционна схема до
влизането в сила на споразумението по ал. 1.
(3) В одиторския си доклад одиторът на захранващата колективна инвестиционна схема
трябва да вземе предвид одиторския доклад
на главната колективна инвестиционна схема.
Когато финансовата година за захранващата
колективна инвестиционна схема приключва
по различно време от финансовата година за
главната колективна инвестиционна схема,
одиторът на главната колективна инвестиционна схема съставя доклад към датата на
счетоводното приключване на захранващата
колективна инвестиционна схема.
(4) Одиторът на захранващата колективна
инвестиционна схема включва в доклада си
информация за установените в одиторския
доклад на главната колективна инвестиционна схема нередности и за тяхното влияние
върху дейността на захранващата колективна
инвестиционна схема.
(5) Когато одиторите на главната и на
за х ранващата колек тивна инвестиционна
схема спазват изискванията на този раздел, се
приема, че те не нарушават правила, ограничаващи оповестяването на информация, или
правила, свързани със защита на данните,
когато такива се съдържат в договор или в
друг закон. При съобразяване с този раздел
не се прилагат ограниченията за разкриване
на информация, предвидени в друг закон, в
подзаконов нормативен акт или в договор.
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Раздел ІV
Предоставяне на информация и маркетингови
съобщения
Чл. 78. (1) Освен информация по чл. 54
проспектът на захранващата колективна инвестиционна схема съдържа:
1. информация, че колективната инвестиционна схема е захранваща за определена
главна колективна инвестиционна схема и в
качеството си на такава инвестира постоянно
85 на сто или повече от активите си в дялове на
тази главна колективна инвестиционна схема;
2. инвестиционната цел и политика, включително информацията за рисковия профил,
както и дали доходността на захранващата и
на главната колективна инвестиционна схема
са идентични или ако не са, доколко се различават и поради какви причини, включително
описание на инвестициите по чл. 67, ал. 2;
3. кратко описание на главната колективна
инвестиционна схема, нейната организационна
структура, инвестиционна цел и политика,
включително рисков профил и информация
за начина на получаване на проспекта є;
4. кратко описание на споразумението
между захранващата и главната колективна
инвестиционна схема или на вътрешните правила за извършване на дейност по чл. 71, ал. 3;
5. начин на получаване на допълнителна
информация от притежателите на дялове за
главната колективна инвестиционна схема
и споразумението меж ду захранващата и
главната колективна инвестиционна схема
или на вътрешните правила за извършване
на дейност по чл. 71, ал. 3;
6. описание на всички възнаграждения или
разходи, подлежащи на възстановяване, които се заплащат от захранващата колективна
инвестиционна схема във връзка с инвестицията є в главната колективна инвестиционна
схема, както и общата стойност на таксите
на захранващата и на главната колективна
инвестиционна схема;
7. описание на прилож имото данъчно
законодателство спрямо захранващата колективна инвестиционна схема във връзка с
инвестицията є в главната колективна инвестиционна схема.
(2) Освен съдържанието, определено съгласно чл. 60, ал. 2, годишният отчет на
за х ранващата колек тивна инвестиционна
схема включва и отчет за общата стойност
на разходите на захранващата и на главната
колективна инвестиционна схема. В годишния и 6-месечния отчет на захранващата
колективна инвестиционна схема се посочва
как могат да бъдат получени годишният и
6-месечният отчет на главната колективна
инвестиционна схема.
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(3) Захранващата колективна инвестиционна схема представя на комисията освен
информация по чл. 56, ал. 1, чл. 58, ал. 2 и
чл. 60, ал. 1 проспекта и документа с ключова
информация за инвеститорите и всяко изменение в тях, годишния и 6-месечния отчет на
главната колективна инвестиционна схема,
когато тя е с произход от друга държава членка.
(4) Захранващата колективна инвестиционна схема трябва винаги да оповестява във
всяко маркетингово съобщение, че инвестира
постоянно 85 на сто или повече от активите
си в дялове на главната колективна инвестиционна схема.
(5) Захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на инвеститорите при
поискване безплатно на хартиен носител от
проспекта годишния и 6-месечния отчет на
главната колективна инвестиционна схема.
Раздел V
Преобразуване на колективна инвестиционна
схема в захранваща колективна инвестиционна схема и замяна на главна колективна
инвестиционна схема
Чл. 79. (1) Когато колективна инвестиционна схема възнамерява да започне да извършва дейност като захранваща колективна
инвестиционна схема, както и в случай че
захранваща колективна инвестиционна схема
възнамерява да замени главната колективна
схема, в която е инвестирала, тя трябва да
представи на притежателите на дяловете си:
1. информация, че комисията е одобрила
инвестицията на захранващата колективна
инвестиционна схема в дялове на посочената
главна колективна инвестиционна схема;
2. документа с ключова информация за
инвеститорите по чл. 57 на захранващата и
главната колективна инвестиционна схема;
3. датата, на която захранващата колективна
инвестиционна схема започва да инвестира
в главната колективна инвестиционна схема,
или ако тя вече е инвестирала в нея, датата,
на която нейната инвестиция ще надхвърли
ограничението по чл. 48, ал. 1;
4. информация, че притежателите на дялове
имат право да изискват в срок 30 дни, считано
от момента на предоставяне на информацията, обратно изкупуване на притежаваните
от тях дялове без никакви други такси освен
дължимите на колективната инвестиционна
схема за обратно изкупуване.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
най-малко 30 дни преди датата по ал. 1, т. 3.
Чл. 80. (1) Когато захранващата колективна
инвестиционна схема е подала до комисията
уведомление по чл. 136, информацията по
чл. 79 се представя на български език. Захранващата колективна инвестиционна схема
носи отговорност за извършване на превода,
който трябва да отразява точно и пълно съдържанието на оригинала.
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(2) Захранващата колективна инвестиционна схема няма право да инвестира в дялове
на главна колективна инвестиционна схема в
нарушение на чл. 48, ал. 1 преди изтичането
на срока по чл. 79, ал. 2.
Раздел VІ
Задължения и компетентни органи
Чл. 81. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема следи ефективно дейността на
главната колективна инвестиционна схема. В
изпълнение на това задължение захранващата
колективна инвестиционна схема може да
използва информация и документи, получени
от главната инвестиционна схема, нейното
управляващо дружество, банка депозитар
и одитор, освен ако съществува причина за
съмнение относно точността и верността им.
(2) Когато във връзка с инвестиция в дялове на главната колективна инвестиционна
схема е получена такса, комисиона или друга
парична облага от захранващата колективна
инвестиционна схема, от нейното управляващо
дружество или от друго лице, действащо от
името и за сметка на захранващата колективна
инвестиционна схема или на управляващото є
дружество, таксата, комисионата или другата
парична облага се внася в активите на захранващата колективна инвестиционна схема.
Чл. 82. (1) Когато главната колективна инвестиционна схема е с произход от Република
България, тя уведомява незабавно комисията
за всяка захранваща колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка,
инвестираща в нейните дялове.
(2) В случаите по ал. 1 комисията незабавно
уведомява компетентните органи на държавата членка по произход на захранващата
колективна инвестиционна схема.
Чл. 83. (1) Главната колективна инвестиционна схема не начислява такси на захранващата
колективна инвестиционна схема за емитиране
или обратно изкупуване на дяловете им.
(2) Главната колективна инвестиционна
схема своевременно осигурява достъп на захранващата колективна инвестиционна схема
или на нейното управляващо дружество, на
комисията или на съответния компетентен
орган, когато захранващата колективна инвестиционна схема е с произход от друга държава
членка, на банката депозитар и одитора на
захранващата колективна инвестиционна схема до цялата информация, която се изисква
съгласно приложимото законодателство, правилата на фонда или учредителните документи.
Чл. 84. (1) Когато захранващата колективна
инвестиционна схема и главната колективна
инвестиционна схема са с произход от Република България, комисията незабавно уведомява
захранващата колективна инвестиционна схема
или нейното управляващо дружество за всяко
решение, мярка, констатирано противоречие
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или несъответствие с изискванията на тази
глава и за всяка получена информация по чл. 61,
ал. 1 и 2 по отношение на главната колективна
инвестиционна схема, нейното управляващо
дружество, банка депозитар или одитор.
(2) В случаите по ал. 1, когато захранващата
колективна инвестиционна схема е с произход
от друга държава членка, комисията уведомява
съответния компетентен орган.
Чл. 85. Когато захранващата колективна
инвестиционна схема е с произход от Република България и комисията получи уведомление от компетентните органи на държавата
членка по произход на главната колективна
инвестиционна схема относно решение, мярка
или констатация за противоречие или несъответствие с изискванията на чл. 58 – 67 от
Директива 2009/65/ЕО или относно докладвана съгласно чл. 106, параграф 1 от Директива
2009/65/ЕО информация във връзка с главната
колективна инвестиционна схема, нейната
банка депозитар, одитор или управляващо
дружество, комисията уведомява незабавно
за х ранващата колек тивна инвестиционна
схема за постъпилата информация.
Д Я Л

В Т О Р И

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО
Г л а в а

д е в е т а

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 86. (1) Управляващо дружество е акционерно дружество със седалище в Република
България, получило лиценз при условията и
по реда на този закон, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни
инвестиционни схеми, включително:
1. управление на инвестициите;
2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във
връзка с управление на активите, искания
за информация на инвеститорите, оценка на
активите и изчисляване цената на дяловете,
контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на
дялове, в случаите на извършване на дейност
по управление на колективна инвестиционна
схема с произход от друга държава членка,
разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване
на дялове, изпълнение на договори, водене
на отчетност;
3. маркетингови услуги.
(2) Управляващото дружество може да
предоставя и следните допълнителни услуги:
1. управление в съответствие със сключен
с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно
инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални
нареждания на клиента;
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2. инвестиционни консултации относно
финансови инструменти;
3. съхранение и администриране на дялове
на предприятия за колективно инвестиране.
(3) За управляващото дружество, което
предоставя услуги по ал. 2, се прилагат съответно чл. 4, ал. 2, чл. 24, ал. 1 – 3, 7 и 8,
чл. 27, ал. 4 – 7, чл. 28, 29, чл. 32, ал. 6, чл. 33
и 34 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(4) Лицензът по ал. 1 може да включва
право за извършване на услугите по ал. 2.
Лицензът не може да бъде издаден само за
предоставяне на услугите по ал. 2, както и за
предоставяне на услугите по ал. 2, т. 2 и 3, без
да е разрешено предоставянето на услугите
по ал. 2, т. 1.
(5) Издаденият лиценз на управляващо
дружество има действие за всички държави
членки.
(6) Управляващото дружество не може да
осъществява дейност, различна от дейността,
за която е получило лиценз по ал. 1 и 2.
(7) Управляващото дружество не може
да предлага дяловете на предприятие за колективно инвестиране по част трета в други
държави членки.
(8) Управляващото дружество издава само
безналични акции с право на един глас.
Чл. 87. При осъществяване на дейността по
чл. 4, ал. 1, свързана с публичното предлагане
на дяловете на колективната инвестиционна
схема, както и с обратното им изкупуване,
управляващото дружество действа от името
и за сметка на управляваната колективна
инвестиционна схема.
Чл. 88. Комисията може да издаде лиценз
за извършване на дейност като управляващо
дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета
държава, при условие че лицето има право по
националното си законодателство да извършва
такава дейност и органът, контролиращ капиталовия пазар в държавата, където лицето е
регистрирано, упражнява надзор върху него
на консолидирана основа. Лицето от трета
държава има правата и задълженията на
местно управляващо дружество, доколкото
в закона не е предвидено друго.
Чл. 89. В случаите, когато лицензът по
чл. 86, ал. 1 включва право за извършване на
услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1 и управляващото
дружество държи пари и/или финансови инструменти на тези клиенти и по тази причина
за него могат да възникнат задължения към
тях, то е длъжно да прави парични вноски
във Фонда за компенсиране на инвеститорите по чл. 77н, ал. 2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа. Разпоредбите на
глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се прилагат
съответно.
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Чл. 90. (1) Управляващото дружество трябва
да разполага с начален капитал не по-малък
от левовата равностойност на 125 000 евро.
(2) Управляващото дружество е длъжно
по всяко време да поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността
по ал. 1 и 3.
(3) Ако управляващото дружество управлява дейността на колективни инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно
инвестиране, чиито активи поотделно или в
съвкупност надхвърлят левовата равностойност
на 250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера на собствения капитал с не по-малко от
0,02 на сто от сумата, явяваща се разликата
между стойността на активите по баланса им
и левовата равностойност на 250 000 000 евро.
Изречение първо не се прилага, когато капиталът на управляващото дружество достигне
левовата равностойност на 10 000 000 евро.
(4) При изчисляване на общата стойност
на активите на колективните инвестиционни
схеми и другите предприятия за колективно
инвестиране по ал. 3 не се включват активите,
които управляващото дружество управлява
по делегация.
(5) Не по-малко от 25 на сто от капитала
по ал. 1 трябва да бъде наличен при подаване на заявлението за издаване на лиценз
за извършване на дейност като управляващо
дружество, а останалата част – в 14-дневен
срок от получаване на писмено уведомление от
комисията, че ще издаде лиценз след доказване
наличието на пълния размер на капитала.
(6) Независимо от изискването на ал. 2
собственият капитал на управляващото дружество трябва по всяко време да бъде в размер
не по-малък от една четвърт от постоянните
му общи разходи за предходната финансова
година.
(7) В случай на съществена промяна в обема на дейността на управляващото дружество
през текущата година спрямо предходната
заместник-председателят може да коригира
изискваната стойност по ал. 1.
(8) За управляващото дружество, което не
е извършвало дейност през цялата предходна
финансова година, считано от деня на получаване на лиценз, размерът на собствения
капитал се определя на базата на прогнозните
постоянни общи разходи, заложени в програма
за дейността, освен ако заместник-председателят е изискал корекция на разходите в
програма за дейността.
(9) Управляващото дружество определя
постоянните общи разходи по ал. 6 на базата на годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор.
(10) Управляващото дружество е длъжно
да отговаря на капиталови изисквания и да
поддържа минимални ликвидни средства,
определени с наредба.
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Чл. 91. При нарушение на изискванията за
капиталовата адекватност и ликвидността, определени с наредба, управляващото дружество
е длъжно да уведоми заместник-председателя
в 7-дневен срок от извършване на нарушението, като посочи причините за нарушението
и предложи конкретни мерки, в резултат на
които нарушението да бъде отстранено до
един месец от извършването му.
Чл. 92. (1) Управляващото дружество е
длъжно да представи в комисията годишен
отчет в срок до 90 дни от завършването на
финансовата година със съдържание, определено с наредба.
(2) Управляващото дружество е длъжно
да представи в комисията до 10-о число на
месеца, следващ тримесечието, счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите
към последната дата на всяко тримесечие,
както и тримесечен отчет за капиталовата си
адекватност и ликвидност със съдържание,
определено с наредба.
(3) При констатирани непълноти и други
несъответствия с изискванията на закона,
включително с Международните стандарти
за финансови отчети, допуснати в отчетите за
капиталова адекватност и ликвидност, както
и във финансовите отчети, регистри и други
счетоводни документи, заместник-председателят изпраща съобщение и определя срок,
в който управляващото дружество е длъжно
да ги отстрани. Член 196, ал. 3 се прилага
съответно.
Чл. 93. (1) Лице, което е избрано за член
на управителен орган на управляващо дружество, трябва да:
1. притежава професионална квалификация, необходима за управление на дейността
на управляващото дружество;
2. не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер, освен ако е реабилитирано;
3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен
съдружник в дружество, за което е открито
производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество,
ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. не е обявявано в несъстоятелност или
да не се намира в производство за обявяване
в несъстоятелност;
5. не е съпруг или роднина по права или
по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен
с друг член на управителен или контролен
орган на дружеството;
6. не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
(2) Лицата, ръководещи фактически дейността на управляващото дружество, трябва
да имат добра репутация и опит по отношение
на типа колективни инвестиционни схеми,
които дружеството управлява, и да отговарят
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на изискванията на ал. 1. Управляващото
дружество се управлява съвместно най-малко
от две лица, отговарящи на изискванията на
изречение първо.
(3) Лице, което е избрано за член на контролен орган на управляващо дружество, трябва
да отговаря на изискванията на ал. 1, т. 2 – 6.
(4) Изискванията на ал. 1, 2 и 3 се прилагат съответно и за физическите лица, които
представляват юридически лица – членове
на управителните и контролните органи на
управляващо дружество.
(5) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за
всички други лица, които могат да сключват
самостоятелно или съвместно с друго лице
сделки за сметка на управляващо дружество.
(6) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват:
1. по т. 1 – с документ за професионална
квалификация;
2. по т. 2 – със свидетелство за съдимост,
съответно с еквивалентен документ;
3. по т. 3 – 6 – с декларация.
Чл. 94. (1) Управляващото дружество уведомява комисията в срок три работни дни
за избора на нов член на управителен или
контролен орган на дружеството или за упълномощаването на друго лице, което фактически да ръководи дружеството или да сключва
самостоятелно или съвместно с друго лице
сделки за сметка на дружеството, и прилага
данните и другите необходими документи по
чл. 93 за лицето.
(2) Лицата по чл. 93 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от
тях обстоятелства в срок три работни дни от
промяната.
(3) Ако лице по ал. 1 или 2 не отговаря
на изискванията на чл. 93, заместник-председателят може да задължи управляващото
дружество по реда на чл. 195 да освободи
това лице или да избере друго лице за член
на съответния управителен или контролен
орган на дружеството.
Г л а в а

д е с е т а

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
Чл. 95. (1) Лицензът за извършване на дейност като управляващо дружество се издава
от комисията.
(2) За издаване на лиценз по ал. 1 се подава
заявление по образец, одобрен от заместникпредседателя, към което се прилагат:
1. уставът и другите учредителни актове;
2. данни за записания и внесения капитал;
3. данни и други необходими документи за
лицата по чл. 93, съответно за физическите
лица, които представляват юридически лица,
членове на управителните или контролните
органи на заявителя или за други лица, оправомощени да го управляват и представляват,
както и сведения за тяхната професионална
квалификация и опит;
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4. общите условия, приложими към договорите за управление с инвестиционните
дружества и другите инвеститори;
5. програма за дейността, включваща наймалко описание на организационната структура на управляващото дружество;
6. правилата за личните сделки с финансови
инструменти на членовете на управителните и
контролните органи на управляващото дружество, на инвестиционния консултант, работещ
по договор за управляващото дружество, на
служителите на управляващото дружество и
на свързаните с тях лица;
7. данни за лицата, които притежават
пряко или непряко квалифицирано участие
в дружеството заявител или могат да го контролират, както и за броя на притежаваните
от тях гласове;
8. писмена дек ларация относно действителните им собственици и произхода на
средствата, от които са направени вноските
срещу записаните акции, включително дали
средствата не са заемни, и за платените от тях
данъци през последните 5 години по образец,
одобрен от заместник-председателя;
9. данни за лицата, с които управляващото
дружество се явява свързано лице;
10. други документи и сведения, определени
с наредба.
(3) Комисията се произнася по заявлението
след консултации с компетентните органи на
съответните държави членки, ако заявителят:
1. е дъщерно дружество на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник,
кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване на дейност
от компетентните органи на друга държава
членка;
2. е дъщерно дружество на предприятие
майка на друго управляващо дружество, инвестиционен посредник, кредитна институция
или застраховател, получил разрешение за
извършване на дейност от компетентните
органи на друга държава членка;
3. се контролира от физически или юрид и ческ и л и ца, кои т о кон т рол и рат д ру г о
у п ра в л я ва що д ру же с т во, и н ве с т и ц ионен
посредник, кредитна институция или застраховател, получил разрешение за извършване
на дейност от компетентните органи на друга
държава членка.
(4) Комисията се произнася по реда на
чл. 12, ал. 3 – 7.
(5) При издаване на лиценз управляващото
дружество се вписва във водения от комисията регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор.
Чл. 96. (1) В случаите, когато управляващото дружество иска да извършва услуги по
чл. 86, ал. 2, които не са включени в неговия
лиценз, то трябва да подаде заявление до
комисията по образец, одобрен от замест-
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ник-председателя, за разширяване обхвата
на лиценза, към което прилага документите
по чл. 95, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, както и други
данни и документи, определени с наредба.
(2) Комисията може да откаже разширяване
на обхвата на издаден лиценз, ако прецени,
че представените от заявителя документи не
отговарят на изискванията на този закон и
на актовете по прилагането му.
(3) Комисията се произнася по реда на
чл. 12, ал. 3 – 7.
Чл. 97. (1) Комисията отказва издаването
на лиценз, ако:
1. капиталът на заявителя не отговаря на
изискванията на чл. 90, ал. 1;
2. някое от лицата по чл. 93 не може да
заема длъжността поради нормативна забрана
или не отговаря на изискванията на този закон;
3. лице, което притежава пряко или непряко квалифицирано участие или може да
контролира заявителя с дейността си или с
влиянието си върху вземането на решения,
може да навреди на сигурността на дружеството или на неговите операции;
4. общите условия по чл. 95, ал. 2, т. 4 не
осигуряват в достатъчна степен интересите
на инвестиционното дружество и на другите
инвеститори;
5. заявителят е представил неверни данни
или документи с невярно съдържание;
6. лицата, които притежават пряко или непряко квалифицирано участие в дружеството
заявител, са направили вноски със заемни
средства;
7. заявителят е свързано лице с едно или
повече физически или юридически лица и
тази свързаност би могла да създаде пречки
за ефективното упражняване на надзорните
функции на комисията или на заместникпредседателя;
8. по нейна преценка дейността, която
за явител ят възнамерява да извършва, не
осигурява необходимата му надеждност и
финансова стабилност;
9. по нейна преценка размерът на имуществото на лицата, притежаващи квалифицирано участие в управляващото дружество
и/или в развиваната от тях дейност по своя
мащаб и финансови резултати, не съответства
на заявеното за придобиване акционерно
участие в заявителя и създава съмнение относно надеждността и пригодността на тези
лица при необходимост да окажат капиталова
подкрепа на заявителя;
10. произходът на средствата, с които лицата, притежаващи квалифицирано участие
в управляващото дружество, са направили
вноски, не е ясен и законен;
11. са налице пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на комисията
или на заместник-председателя, произтичащи
от или във връзка с прилагането на нормативен
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или административен акт на трета държава,
регулиращ дейността на едно или повече лица,
с които заявителят се явява свързано лице;
12. заявителят не отговаря на другите изисквания, установени със закона и с актовете
по прилагането му.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 6 и 12
комисията може да откаже окончателно издаването на лиценз само ако заявителят не е
отстранил несъответствията и не е представил
изискуемите документи в определения от нея
срок, който не може да бъде по-кратък от
един месец.
(3) Освен в случаите по ал. 1 комисията
може да откаже издаването на лиценз за
извършване на дейност като управляващо
дружество на територията на Република България чрез клон на юридическо лице от трета
държава, ако прецени, че осъществяваният
върху управляващото дружество надзор на
консолидирана основа от съответния компетентен орган в страната по седалището му
не съответства на установените в този закон
изисквания.
(4) Комисията може да откаже издаването
на лиценз, ако не могат да се идентифицират
действителните собственици на акционер с
квалифицирано участие.
(5) Отказът на комисията да издаде лиценз
се мотивира писмено.
(6) В случаите на отказ заявителят може
да направи ново искане за издаване на лиценз
не по-рано от 6 месеца от влизането в сила
на решението за отказ.
Чл. 98. (1) Никой няма право да извършва
дейност като управляващо дружество, без да
е получил лиценз от комисията.
(2) Лице, което не притежава лиценз за
извършване на дейност като управляващо
дружество съгласно изискванията на този
закон, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думи
на български или на чужд език, означаващи
извършване на действия по управление на
колективна инвестиционна схема.
Чл. 99. Агенцията по вписванията вписва
в търговския регистър дружеството с предмет
на дейност – дейността по чл. 86, след като
є бъде представен издаденият от комисията
лиценз.
Чл. 100. (1) Комисията отнема издадения
лиценз, ако:
1. управляващото дружество не започне да
извършва дейността по чл. 86, ал. 1 в срок
12 месеца от издаването на лиценза, изрично се откаже от издадения лиценз или не е
извършвало дейността по чл. 86, ал. 1 повече
от 6 месеца;
2. управляващото дружество е представило неверни данни, които са послужили като
основание за издаване на лиценза;

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

3. управляващото дружество престане да
отговаря на условията, при които е издаден
лицензът;
4. управляващото дружество престане да
отговаря на изискванията за капиталова адекватност или ликвидност, установени с наредба,
и не предложи в 7-дневен срок от извършване
на нарушението мерки за привеждането му в
съответствие с тези изисквания или в срока
по чл. 91 не отстрани нарушението;
5. финансовото състояние на управляващото дружество е трайно влошено и то не може
да изпълнява задълженията си;
6. управляващото дружество и/или лица
по чл. 93 не са се съобразили с приложена
принудителна административна мярка по
чл. 195, ал. 1 или са извършили или допуснали
извършването на нарушение на чл. 35, ал. 1 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
и на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или друго
грубо нарушение, или системни нарушения на
този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на Закона за пазарите
на финансови инструменти, на Закона срещу
пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на актовете по прилагането им.
(2) Преди отнемане на лиценза на управляващо дружество с произход от Република България, което управлява колективна
инвестиционна схема с произход от друга
държава членка, комисията се консултира с
компетентните органи на тази държава членка.
(3) Комисията уведомява писмено дружеството в 7-дневен срок от вземане на решението за отнемане на лиценза.
(4) Управляващото дружество може да
промени предмета си на дейност само при
изричен отказ от издадения му лиценз и ако
не е налице основание за принудително отнемане на лиценза.
(5) След влизането в сила на решението за
отнемане на лиценза комисията незабавно го
изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър и за назначаване
на ликвидатор или на съда – за откриване на
производство по несъстоятелност, и предприема необходимите мерки за уведомяване на
обществеността.
Чл. 101. (1) Управляващо дружество няма
право да извършва дейността по чл. 86 след
отнемане на издадения му лиценз, както и
след съдебното решение за откриване на
производство по несъстоятелност. За управляващото дружество се прилага съответно
чл. 23 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(2) Управляващо дружество, което е предоставяло услугите по чл. 86, ал. 2, т. 1 и 2, в
14-дневен срок от узнаване за решението на
комисията за отнемане на лиценза изготвя и
представя в комисията план за уреждане на
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отношенията си с клиентите. Ликвидаторът,
съответно представляващият дружеството следи за изпълнението на плана за уреждане на
отношенията с клиентите на управляващото
дружество и представя на заместник-председателя документи, доказващи уреждането на
тези отношения.
(3) Отписването на дружеството от търговския регист ър е допустимо само след
уреждане на отношенията на управляващото
дружество с неговите клиенти, за което заместник-председателят уведомява Агенцията
по вписванията.
Чл. 102. (1) Управляващо дружество може
да се прекратява само с разрешение на комисията.
(2) Управляващо дружество може да се
преобразува само с разрешение на комисията,
при условие че всички участващи в преобразуването дружества са управляващи.
(3) Условията и редът за издаване на разрешението за прекратяване и преобразуване
се определят с наредба.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО
Чл. 103. (1) Управляващото дружество е
длъжно да осъществява инвестиционната политика с оглед постигане инвестиционните цели
на управляваната колективна инвестиционна
схема, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в този закон, в актовете
по прилагането му, в устава на инвестиционното дружеството, съответно в правилата на
колективната инвестиционна схема.
(2) Управляващото дружество е длъжно да
спазва правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите на
колективната инвестиционна схема, когато
извършването на тези действия му е възложено.
Чл. 104. (1) Управляващите дружества,
получили разрешение да управляват колективна инвестиционна схема, са длъжни по
всяко време по отношение на дейността по
управление на тази схема да:
1. поддържат стабилна административна и
счетоводна организация и техническо оборудване, позволяващи да се осигури автономно
управление на портфейлите на колективните
инвестиционни схеми;
2. разполагат с механизми за контрол и
сигурност в областта на обработването на
електронни данни, както и адекватни механизми за вътрешен контрол, включващи поспециално правила, отнасящи се до личните
сделки на управителните и контролните органи
на управляващото дружество, на служителите
на управляващото дружество и на свързаните
с тях лица, както и правила за инвестиране
на собствените средства на управляващото
дружество;
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3. изготвят правила за съхранение на информацията и отчетност, които да осигуряват
проследяване на всяка сделка, сключена за
сметка на управляваните от тях колективни
инвестиционни схеми, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността є,
страните по нея, нейното естество, времето и
мястото на сключване, както и дали е сключена
при спазване на устава, съответно правилата на колективната инвестиционна схема и
действащите към момента на сключване на
сделката нормативни изисквания;
4. гарантират, че активите на управляваните
колективни инвестиционни схеми са инвестирани в съответствие с устава, съответно с
правилата или учредителните документи на
тези схеми и с разпоредбите на този закон и
на актовете по прилагането му;
5. са организирани и структурирани така, че
да свеждат до минимум риска от накърняване
интересите на колективните инвестиционни
схеми, които управляват, или на клиентите
поради конфликт на интереси между управляващото дружество и неговите клиенти, между
двама от неговите клиенти, между един от
клиентите и дадена колективна инвестиционна схема, която дружеството управлява, или
между две управлявани от него колективни
инвестиционни схеми.
(2) Управляващите дружества, които имат
лиценз да предоставят услугите по чл. 86,
ал. 2, т. 1, не могат да инвестират целия или
част от портфейла на клиента в дялове на
колективни инвестиционни схеми, които те
управляват, без да са получили предварителното одобрение от него.
(3) Допълнителни изисквания във връзка
с изпълнението на изискванията на ал. 1 и 2
се определят с наредба.
Чл. 105. (1) Управляващото дружество е
длъжно да:
1. действа лоялно и справедливо в най-добрия
интерес на колективните инвестиционни схеми,
които управлява, и на интегритета на пазара;
2. действа с необходимите умения, грижа и
внимание в най-добрия интерес на колективната инвестиционна схема, която управлява,
и на интегритета на пазара;
3. разполага и използва ефективно ресурсите и процедурите, необходими за правилното
извършване на дейността им;
4. избягва конфликт на интереси, а когато
не може да бъде избегнат, да гарантира, че
колективните инвестиционни схеми, които
управлява, са третирани справедливо;
5. се съобразява с всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността
си в най-добрия интерес на инвеститорите и
на интегритета на пазара.
(2) Допълнителните изисквания във връзка с изпълнение на задълженията по ал. 1,
включително действията, които управлява-
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щото дружество следва да предприема с цел
откриване, предотвратяване, управление и/
или оповестяване на конфликт на интереси,
както и установяването на подходящи критерии за определяне на видовете конфликт
на интереси, съществуването на които може
да навреди на интересите на колективните
инвестиционни схеми, които управлява, се
определят с наредба.
Чл. 106. (1) Управляващо дружество може да
сключи договор, с който да делегира на трето
лице функции и действия по продажбата и
обратното изкупуване на дялове на колективни
инвестиционни схеми, които управлява, при
спазване на следните изисквания:
1. уведомява комисията най-късно до края
на работния ден, следващ сключването на
договор с трето лице, относно сключването
и съществените условия на договора;
2. сключването на договор с трето лице
не трябва да създава пречки за ефективното упражняване на надзорните функции на
комисията или на заместник-председателя,
както и да възпрепятства управлението на
колективната инвестиционна схема в найдобър интерес на инвеститорите;
3. не може да сключва договор с трето лице,
чиито интереси могат да влязат в конфликт с
интересите на управляващото дружество или
на колективната инвестиционна схема, чиято
дейност то управлява;
4. договорът с трето лице трябва да съдържа
разпоредби, даващи възможност на лицата,
ръководещи управляващото дружество, да
осъществяват по всяко време ефективен надзор
върху дейността на третото лице във връзка
с изпълнението на сключения договор, включително да получават периодично и/или при
поискване информация от това лице;
5. договорът с трето лице трябва да съдържа
разпоредби, създаващи възможност за лицата,
ръководещи управляващото дружество, да дават по всяко време допълнителни указания на
насрещната страна по договора и едностранно
да го прекратяват без предизвестие, когато
това е в интерес на инвеститорите;
6. третото лице трябва да разполага с
необходимите технически и организационни
възможности и квалифицирани служители,
за да изпълнява делегираните функции и
действия;
7. възможността да се делегират функции
и действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективната инвестиционна схема трябва да е изрично предвидена
в проспекта є.
(2) Комисията незабавно предоставя информацията по ал. 1, т. 1 на компетентните
органи на държавата членка по произход на
колективната инвестиционна схема, за чиито
дялове са делегирани функции и действия по
продажбата и обратното изкупуване.
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(3) Делегирането на функции и действия
по а л. 1 не освобож дава у п равл яващо т о
дружество, съответно банката депозитар, от
отговорностите по договора за управление,
съответно по договора за депозитарни услуги.
(4) Допълнителни изисквания във връзка
с делегирането на функции по ал. 1 се определят с наредба.
Чл. 107. За управляващото дружество се
прилагат съответно чл. 9, 11а, 26 – 26д, чл. 27,
ал. 2, чл. 35, 39, 40, 42 и чл. 111, ал. 4 и 7 от
Закона за пазарите на финансови инструменти.
Чл. 108. Други изисквания към дейността на
управляващите дружества, в т.ч. към общите
условия по чл. 95, ал. 2, т. 4, към правилата
по чл. 95, ал. 2, т. 6 и към физическите лица,
работещи по договор за управляващото дружество, както и за капиталова адекватност и
ликвидност се определят с наредба.
Д Я Л

Т Р Е Т И

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ
НА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА
В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО С ПРОИЗХОД ОТ РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ ОТ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО С
ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
Раздел І
Извършване на дейност от управляващо дружество с произход от Република България на
територията на друга държава членка
Чл. 109. (1) Управляващо дружество, което възнамерява да създаде клон в приемаща
държава членка, трябва предварително да
уведоми за това комисията. Всички клонове,
създадени от управляващото дружество в
една приемаща държава членка, се смятат
за един клон.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. посочва не на п риема щата д ържа ва
членка, в която управляващото дружество
възнамерява да създаде клон;
2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите
и услугите, които управляващото дружество
ще извършва в приемащата държава членка,
както и организационната структура на клона, включително правилата за управление на
риска на управляващото дружество, както и
описание на процедурите и мерките за обработване по подходящ начин на оплаквания на
инвеститори и за премахване на ограниченията за упражняване правата на инвеститори
от приемащата държава членка;
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3. адреса в приемащата държава членка, на
който могат да бъдат получавани документи;
4. имената на лицата, отговорни за управлението на клона.
(3) Комисията предоставя на съответния
компетентен орган на приемащата държава
членка информацията по ал. 2 в срок един
месец от получаването є, а когато са били
поискани допълнителни сведения и документи – в срок един месец от получаването им,
както и информация за действащата в страната
система за компенсиране на инвеститорите, в
която управляващото дружество участва. Комисията незабавно уведомява управляващото
дружество за предоставянето на информацията
по изречение първо.
(4) Комисията може да откаже в рамките
на срока по ал. 3 да предостави информацията
по ал. 2 на съответния компетентен орган на
приемащата държава членка с мотивирано
решение, ако административната структура
или финансовото състояние на управляващото дружество не осигуряват интересите
на инвеститорите. Управляващото дружество
се уведомява писмено за взетото решение в
тридневен срок. Решението за отказ подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд.
(5) Комисията уведомява Европейската комисия и Европейския орган за ценни
книжа и пазари, създаден с Регламент (ЕС)
№ 1095/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване
на Европейски надзорен орган (Европейски
орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна
на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ,
L 331/84 от 15 декември 2010 г.) за броя и характера на случаите, в които се е произнесла
с отказ по ал. 4.
(6) Когато управляващо дружество желае да
упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна
схема в приемащата държава членка, комисията прилага към документацията, изпратена
на компетентните органи на приемащата
управляващото дружество държава членка,
атестация, че управляващото дружество е
получило съответното разрешение съгласно
разпоредбите на този закон, описание на обхвата на разрешението на управляващото дружество и подробности за всякакви ограничения
относно видовете колективни инвестиционни
схеми, които управляващото дружество има
разрешение да управлява.
(7) Управляващото дружество може да
създаде клон и да започне да извършва дейност на територията на приемащата държава
членка след получаване на уведомление от
съответния компетентен орган на приемащата
държава членка, съответно след изтичане на
два месеца от уведомяването по реда на ал. 3,
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ако в този срок не е получило уведомление от
съответния компетентен орган на приемащата
държава членка.
(8) Управляващото дружество, което е
създало клон на територията на приемаща
държава членка, уведомява писмено комисията, както и съответния компетентен орган на
приемащата държава членка относно всяка
промяна в данните и документите по ал. 2
най-малко един месец преди осъществяване
на промяната. Алинеи 4 и 7 се прилагат съответно.
(9) Комисията актуализира информацията,
съдържаща се в атестацията по ал. 6, и информира компетентните органи на приемащата
управляващото дружество държава членка за
всяка промяна в обхвата на разрешението на
управляващото дружество или в подробности – за всяко ограничение относно видовете
колек тивни инвестиционни схеми, които
управляващото дружество има разрешение
да управлява.
(10) На територията на приемащата държава
членка управляващото дружество спазва приложимите правила на тази държава членка,
съответстващи на правилата по чл. 105.
Чл. 110. (1) Управляващо дружество, което
възнамерява да извършва дейност в приемаща
държава членка при условията на свободно
предоставяне на услуги, без да открива клон
на територията є, предварително уведомява
за това комисията.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. посочва не на п риема щата д ържа ва
членка, в която управляващото дружество
възнамерява да извършва дейност;
2. програма за дейността, включваща информация относно вида и обема на дейностите
и услугите, които управляващото дружество
ще извършва в приемащата държава членка,
правилата за управление на риска на управляващото дружество, както и описание на
процедурите и мерките за обработване по
подходящ начин на оплаквания на инвеститори и за премахване на ограниченията за
упражняване на правата на инвеститори от
приемащата държава членка.
(3) Когато управляващо дружество желае да
упражнява дейността по колективно управление на портфейл на колективна инвестиционна
схема на територията на приемащата държава
членка, комисията прилага към документите
по ал. 2 атестация, че управляващото дружество е получило разрешение съгласно разпоредбите на този закон, описание на обхвата
на разрешението и подробности за всякакви
ограничения относно видовете колективни
инвестиционни схеми, които управляващото
дружество има разрешение да управлява.
(4) Комисията предоставя информацията
по ал. 2 на съответния компетентен орган
на приемащата държава членка в срок един
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месец от получаването є, както и информация за действащата в страната система за
компенсиране на инвеститорите, в която управляващото дружество участва. Комисията
незабавно уведомява управляващото дружество за предоставянето на информацията по
изречение първо.
(5) Управляващото дружество може да започне дейност на територията на приемащата
държава членка, след като бъде уведомено за
предоставянето на информацията по ал. 4 от
комисията.
(6) В случай че управляващото дружество
възложи продажбата и обратното изкупуване на дялове на управляваните от него
колективни инвестиционни схеми на трето
лице на територията на приемащата държава
членка, то предварително уведомява за това
комисията.
(7) Управляващото дружество спазва правилата по чл. 105.
(8) Управляващото дружество уведомява
писмено комиси ята, как то и съответни я
компетентен орган на приемащата държава
членка относно всяка промяна в програмата
по ал. 2, т. 2 най-малко един месец преди
осъществяване на промяната.
(9) Комисията актуализира информацията,
съдържаща се в атестацията по ал. 3, и информира компетентните органи на приемащата
управляващото дружество държава членка
за всяка промяна в обхвата на разрешението
на управляващото дружество или за всяко
ограничение относно видовете колективни
инвестиционни схеми, които управляващото
дружество има разрешение да управлява.
Чл. 111. Когато управляващо дружество
иска да предлага, без да създава клон, дяловете
на колективна инвестиционна схема, която
управлява в държава членка, различна от
държавата членка по произход на колективна
инвестиционна схема, без упражняването на
други дейности или услуги, се прилага глава
тринадесета.
Раздел ІІ
Извършване на дейност в Република България от управляващо дружество с произход от
друга държава членка
Чл. 112. Управляващо дружество с произход
от друга държава членка, получило лиценз
за извършване на дейност като управляващо
дружество съгласно Директива 2009/65/ЕО
от съответния компетентен орган на тази
държава, може да извършва дейността, за
която му е издаден лиценз, на територията
на Република България чрез клон или при
условията на свободно предоставяне на услуги.
Всички клонове, създадени от управляващото
дружество в Република България, се смятат
за един клон.
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Чл. 113. (1) В срок два месеца от получаването на информация със съдържанието по
чл. 109, ал. 2 и атестация със съдържанието
на чл. 109, ал. 6 за управляващо дружество
от друга държава членка, което възнамерява
да създаде клон на територията на Република
България, комисията предприема действия
по подготовка за осъществяване на надзор
върху управляващото дружество в рамките
на своята компетентност.
(2) Управляващото дружество от друга
държава членка може да създаде клон и да
започне да извършва дейност на територията
на Република България след получаване на
уведомление от комисията, съответно след
изтичане на срока по ал. 1, ако в този срок
не получи уведомление.
(3) Управляващото дружество от друга
държава членка, което е създало клон и извършва дейност по реда на ал. 2, уведомява
комисията относно всяка промяна в данните и
документите по чл. 109, ал. 2 най-малко един
месец преди осъществяване на промяната.
(4) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от
съответния компетентен орган атестация,
докато не бъде уведомена от съответния
компетентен орган за промяна на данните,
посочени в атестацията.
(5) Управляващото дружество от друга държава членка, което упражнява дейност чрез
клон на територията на Република България,
спазва правилата по чл. 105.
Чл. 114. (1) Управляващо дружество с
произход от друга държава членка, което възнамерява да извършва дейност в Република
България при условията на свободното предоставяне на услуги, без да открива клон на
територията є, може да започне да извършва
дейност, след като комисията получи информация от съответния компетентен орган относно
програмата за дейността на управляващото
дружество в страната.
(2) Информац и я та по а л. 1 т рябва да
съдържа и подробности за всяка схема за
компенсиране, предназначена за защита на
инвеститорите, в която управляващото дружество участва.
(3) Когато управляващо дружество от друга
държава членка желае да упражнява дейност
по управление на портфейл, съответният компетентен орган на държавата членка прилага
към програмата за дейността атестация, че
управляващото дружество е получило разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО, описание
на обхвата на разрешението и подробности
за всякакви ограничения относно видовете
колек тивни инвестиционни схеми, които
управляващото дружество има разрешение
да управлява.
(4) Управляващото дружество от друга
държава членка уведомява комисията относно
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всяка промяна в данните и документите по
ал. 1 най-малко един месец преди осъществяване на промяната.
(5) Комисията приема за актуална информацията, съдържаща се в представената от съответния компетентен орган атестация, докато
не бъде уведомена от съответния компетентен
орган за промяна на данните, посочени в
атестацията, включително за всяка промяна
в обхвата на разрешението на управляващото дружество или в подробности – за всяко
ограничение относно видовете колективни
инвестиционни схеми, които управляващото
дружество има разрешение да управлява.
(6) Управляващо дружество от друга държава членка, което упражнява дейност на
територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги,
спазва правилата по чл. 105.
Раздел ІІІ
Приложимо право при извършване на дейност
на територията на друга държава членка от
управляващо дружество с произход от Република България чрез създаване на клон или
при условията на свободно предоставяне на
услуги
Чл. 115. Комисията осъществява надзор над
управляващите дружества, на които е издала
лиценз, независимо дали те осъществяват
дейност в друга държава членка чрез клон
или при условията на свободно предоставяне на услуги, без да нарушава предвидените
в Директива 2009/65/ЕО разпоредби, които
възлагат отговорност на компетентните органи на приемащата управляващото дружество
държава членка.
Чл. 116. (1) Управляващо дружество с произход от Република България, което упражнява
дейност по управление на портфейл в друга
държава членка чрез създаване на клон или
при условията на свободно предоставяне на
услуги, спазва разпоредбите на този закон,
отнасящи се до организацията на управляващото дружество, включително режима за
делегиране, процедурите за управление на
риска, пруденциалните правила и правилата
за надзор, изискванията по чл. 104 и изискванията за разкриване на информация на
управляващото дружество.
(2) Комисията осъществява надзор за спазване на правилата по ал. 1.
Чл. 117. (1) Управляващото дружество спазва правилата в държавата членка по произход
на колективната инвестиционна схема относно
учредяването и дейността на колективната
инвестиционна схема и по-конкретно правилата, отнасящи се до:
1. учредяването и предоставянето на разрешение за колективна инвестиционна схема;
2. емитирането и обратното изкупуване
на дялове;
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3. инвестиционната политика и ограничения, включително изчисляването на общата
експозиция и ливъридж;
4. ограниченията върху получаването и
отпускането на заеми и извършването на
къси продажби;
5. оценката на активите и отчетността на
колективната инвестиционна схема;
6. изчисляването на емисионната стойност
и цената на обратно изкупуване, отстраняване на допуснати грешки в изчисляването на
нетната стойност на активите и съответната
компенсация за инвеститорите;
7. разпределението или реинвестирането
на приходите;
8. изискванията за разкриване на информация за колективната инвестиционна схема,
включително проспекти, ключовата информация за инвеститорите и финансовите отчети;
9. режима за предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема;
10. взаимоотношенията с притежателите
на дялове;
11. преобразуването на колективна инвестиционна схема;
12. ликвидацията на колективна инвестиционна схема;
13. съдържанието на регистъра на притежателите на дялове – когато е приложимо;
14. таксите за разрешения и надзор по
отношение на колективните инвестиционни
схеми, и
15. упражняването на правото на глас и
други права на притежателите на дялове,
свързани с т. 1 – 13.
(2) Управляващото дружество изпълнява
задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната
инвестиционна схема или в учредителните є
актове, и задълженията, определени в проспекта, които са в съответствие с приложимото
законодателство на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема.
(3) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за
приемането и прилагането на всички мерки
и организационни решения, необходими за
гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на
колективната инвестиционна схема и със
задълженията, определени в правилата є,
съответно в устава и в проспекта или в учредителните документи на дружеството, както
и в задълженията, установени в проспекта.
(4) Комисията отговаря за осъществяването на надзор върху адекватността на
мерките и организацията на управляващото
дружество така, че те да бъдат в състояние
да изпълняват задълженията и правилата,
свързани с учредяването и функционирането
на всички колективни инвестиционни схеми,
които управлява.
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Раздел ІV
Приложимо право при извършване на дейност
в Република България от управляващо дружество с произход от друга държава членка
чрез създаване на клон или при условията
на свободно предоставяне на услуги
Чл. 118. Управляващо дружество с произход от друга държава членка, което упражнява дейността по управление на портфейл
на територията на Република България чрез
създаване на клон или съгласно свободата на
предоставяне на услуги, спазва правилата на
държавата членка по произход, отнасящи се до
организацията на управляващото дружество,
включително режима за делегиране, процедурите за управление на риска, пруденциалните
правила и правилата за надзор, изискванията
по чл. 104 и изискванията за отчитане на
управляващото дружество.
Чл. 119. (1) Управляващото дружество
спазва разпоредбите на чл. 117, ал. 1 относно учредяването и дейността на колективна
инвестиционна схема.
(2) Управляващото дружество изпълнява
задълженията, определени в правилата, съответно в устава и в проспекта на колективната
инвестиционна схема или в учредителните є
актове, и задълженията, определени в проспекта, които са в съответствие с разпоредбите
на този закон.
(3) Комисията осъществява надзор за спазване изискванията на ал. 1 и 2.
(4) Управляващото дружество взема необходимите решения и носи отговорност за
приемането и прилагането на всички мерки
и организационни решения, необходими за
гарантиране спазването на правилата, свързани с учредяването и функционирането на
колективната инвестиционна схема и със задълженията, определени в правилата є, съответно в устава или в учредителните документи
на дружеството, както и със задълженията,
установени в проспекта.
Раздел V
Управление на колективна инвестиционна
схема с произход от Република България от
управляващо дружество с произход от друга
държава членка
Чл. 120. (1) Управляващо дружество, което
е получило правото да извършва дейност на
територията на Република България по реда
на глава десета и което иска да управлява
колективна инвестиционна схема с произход
от Република България, подава заявление до
комисията по образец, одобрен от заместникпредседателя, към което прилага следните
документи:
1. договор с банка депозитар със седалище
в Република България или с клон в Република
България;
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2. информация за режима за делегиране
относно функциите по управление и администриране на инвестициите по чл. 86, ал. 1;
3. атестация от компетентните органи на
държавата членка по произход на управляващото дружество в съответствие с чл. 113,
ал. 1 или чл. 114, ал. 3.
(2) Ако управляващото дружество вече
управлява друга колективна инвестиционна
схема от същия вид в Република България,
то представя справка за вече подадените
документи по ал. 1, относими към новата
колективна инвестиционна схема.
(3) С цел да се обезпечи спазването на
п ри лож и м и т е п ра ви ла по о т ношен ие на
управляващото дружество, осъществяващо
дейността по ал. 1, за спазването на които
отговаря комисията, тя може да поиска от
компетентните органи на държавата членка
по произход на управляващото дружество
да є предоставят в срок 10 работни дни от
изпращане на искането разяснения или информация относно документите по ал. 1 и
атестацията по ал. 1, т. 3 дали видът колективна инвестиционна схема, за който се иска
разрешение, влиза в обхвата на разрешението
на управляващото дружество.
(4) Комисията се произнася по реда на
чл. 12, ал. 3 – 5.
(5) Управляващото дружество уведомява
комисията за всяка последваща съществена
промяна в документите по ал. 1.
Чл. 121. (1) Комисията може да отхвърли
заявлението на управляващото дружество,
ако то:
1. не спазва приложимите правила по
чл. 119;
2. няма разрешение от компетентния орган
на държавата членка по произход да управлява вида колективна инвестиционна схема, за
който се иска разрешение;
3. не е п редоста ви ло док у мен т и т е по
чл. 120, ал. 1.
(2) Преди да отхвърли заявлението, комисията се консултира с компетентните органи
на държавата членка по произход на управляващото дружество.
Раздел VІ
Управление на колективна инвестиционна
схема с произход от друга държава членка
от управляващо дружество с произход от
Република България
Чл. 122. (1) Управляващото дружество
предприема мерки в съответствие с този закон
и актовете по прилагането му за осигуряване
на възможности за извършване на плащания в
полза на притежателите на дялове, обратното
им изкупуване и предоставяне на информацията на инвеститора.
(2) Управляващото дружество е длъжно да
разполага с подходящи процедури и мерки, гарантиращи обработването по подходящ начин

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

на жалби от инвеститори, както и че няма
ограничения за инвеститорите да упражняват
правата си. Тези мерки трябва да позволяват
на инвеститорите да подават оплаквания на
официалния език или на един от официалните
езици на тяхната държава членка.
(3) Управляващото дружество установява
подходящи процедури и мерки за предоставяне
на информация при поискване от обществеността и комисията.
Чл. 123. Комисията в срок 10 работни дни
от получаване на искане от компетентен орган
на държава членка, до когото управляващо
дружество с произход от Република България
е подало заявление да управлява колективна инвестиционна схема с произход от тази
държава, му предоставя разяснения или информация по приложените към заявлението
документи и по изготвената от комисията по
чл. 109, ал. 6 атестация дали видът колективна инвестиционна схема, която дружеството
желае да управлява, попада в обхвата на
видовете колективни инвестиционни схеми,
които управляващото дружество има разрешение да управлява съгласно издадения от
комисията лиценз.
Раздел VІІ
Надзорна дейност при извършване на дейност
от управляващо дружество на презгранична
основа чрез създаване на клон или при условията на свободно предоставяне на услуги
Чл. 124. (1) Комисията може да изисква за
статистически цели всяко управляващо дружество с произход от друга държава членка,
извършващо дейност чрез клон, периодично
да предоставя информация за дейностите,
упражнявани в Република България.
(2) Комисията може да изисква от управляващото дружество с произход от друга държава
членка, осъществяващо дейност на територията на Република България чрез учредяване на
клон или по реда на свободно предоставяне
на услуги, да є предоставя информацията,
необходима за осъществяване на надзора за
спазването на приложимите правила, за които
комисията осъществява надзор.
(3) Управляващото дружество с произход
от друга държава членка, което управлява
колективна инвестиционна схема с държава
по произход Република България, е длъжно
да гарантира, че процедурите и мерките, посочени в чл. 122, позволяват на комисията да
получава информацията по ал. 2 направо от
управляващото дружество.
(4) Когато установи, че управляващо дружество с произход от друга държава членка,
което извършва дейност чрез клон или съгласно свободното предоставяне на услуги на
територията на Република България, нарушава
някое от правилата, за чието спазване комисията отговаря, тя изисква от съответното
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управляващо дружество да преустанови това
нарушение и информира компетентните органи на държавата членка по произход на
управляващото дружество.
(5) Когато управляващото дружество по
ал. 4 откаже да предостави на комисията изисканата информация или не вземе необходимите
мерки за преустановяване на установеното
нарушение, комисията информира за това
компетентните органи на държавата членка
по произход на управляващото дружество.
(6) Когато въпреки взетите от компетентните органи мерки за предоставяне на изисканата
информация, съответно за преустановяване
на нарушението, за които комисията е своевременно уведомена, или поради това, че
тези мерки се оказват неадекватни или не са
налице в съответната държава членка, управляващото дружество продължава да отказва
да предостави информацията, изискана от
комисията съгласно ал. 2, или да нарушава
този закон и актовете по прилагането му, комисията може, след като информира за това
компетентните органи на държавата членка
по произход на управляващото дружество, да
приложи необходимите мерки за предотвратяване или за санкциониране на нови нередности
и доколкото е необходимо за предотвратяване
осъществяването от страна на управляващото
дружество на нови операции на територията
на Република България.
(7) Когато услугата, предоставяна на територията на Република България, представлява
управление на колективна инвестиционна схема, комисията може да изиска управляващото
дружество да прекрати управлението на тази
колективна инвестиционна схема.
(8) Преди да се приложи процедурата,
предвидена в ал. 5 и 6, комисията може при
спешност да наложи превантивна мярка,
необходима за защи та на ин тереси те на
инвеститорите и на другите лица, на които се предоставят услуги, като информира
Европейската комисия, Европейския орган
за ценни книжа и пазари и компетентните
органи на другите засегнати държави членки
в най-кратки срокове. Комисията по искане
на Европейската комисия отменя или изменя
мярката.
Чл. 125. Комисията при поискване предоставя консултация на компетентните органи на държавата членка по произход на
управляващото дружество, преди да отнемат
разрешението, съответно лиценза на управляващото дружество и взема подходящи мерки
за защита на интересите на инвеститорите.
Тези мерки могат да включват решения, които
да предотвратят извършването на нови сделки
от страна на управляващото дружество на
територията на Република България.
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Чл. 126. (1) Когато управляващо дружество
с произход от Република България наруши
правилата, за спазването на които отговарят
компетентните органи на приемащата държава
членка, и въпреки отправено искане от тези
органи не преустанови нарушението, след
като е информирана за това от компетентните органи на приемащата държава членка,
комисията е длъжна да предприеме в найкратки срокове всички подходящи мерки, за
да може съответното управляващо дружество
да предостави информацията, изискана от
приемащата държава членка, или да преустанови това нарушение. Комисията информира
компетентния орган на приемащата държава
членка за предприетите мерки.
(2) Комисията със съдействието на съответните държавни органи осигурява възможност
на територията на Република България на
управляващите дружества да бъдат връчвани
актовете за предприети срещу тях мерки от
компетентните органи на приемащата държава членка.
Чл. 127. Комисията съобщава на Европейската комисия броя и характера на случаите,
в които е отказала разрешение по реда на
чл. 109, ал. 4, отхвърлила е заявление по
чл. 121, ал. 1 или е предприела мерки съгласно
чл. 124, ал. 6 и 7.
Г л а в а
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ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ НА КОЛЕКТ ИВН А ИНВЕС Т ИЦ ИОНН А СХ ЕМ А С
ПРОИЗХОД ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ. ПРЕДЛАГАНЕ НА ДЯЛОВЕ
Н А КОЛЕКТ ИВН А ИНВЕС Т ИЦИОНН А
СХЕМА С ПРОИЗХОД ОТ РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А
Раздел І
Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава
членка на територията на Република България
Чл. 128. (1) Колективна инвестиционна
схема с произход от друга държава членка
може да предлага дяловете си на територията
на Република България, след като компетентният орган на тази държава членка уведоми
комисията.
(2) Уведомлението се извършва с препращане на изготвеното от колективната
инвестиционна схема нотификационно писмо, придружено с атестация, издадена от
компетентния орган на държавата членка
по произход на колективната инвестиционна
схема, удостоверяваща съответствието на схемата с изискванията, установени в Директива
2009/65/ЕО.
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(3) Нотификационното писмо съдържа
информация относно предприетите мерки
за предлагане на дяловете на колективната
схема на територията на Република България,
включително, когато е приложимо, мерките
за предлагане на съответните класове акции,
а в случаите по чл. 111 – и информация, че
дяловете ще се предлагат от управляващото
схемата дружество, и към него се прилагат:
1. у чредителните документи на колективната инвестиционна схема, проспектът,
последният годишен и 6-месечен отчет на
български или английски език, преведени
съгласно чл. 131, ал. 2;
2. документът с ключова информация за
инвеститорите на български език, преведен
съгласно чл. 131, ал. 2.
(4) Комисията не може да изисква други
допълнителни документи, сертификати или
информация освен посочените в ал. 2 и 3.
(5) Нотификационното писмо и атестацията се предоставят на английски език, освен
ако е налице споразумение между Република
България и държавата членка по произход
на колективната схема тези документи да се
предоставят на официалните езици на двете
държави.
(6) Правилата за предлагане на територията на Република България на дялове на
колективна инвестиционна схема с произход
от друга държава членка, установени в този
раздел, се прилагат и при предлагане на дялове на отделни инвестиционни подфондове
на колективна инвестиционна схема.
Чл. 129. Комисията осигурява достъп на
английски език чрез официалната си интернет страница до актуална информация за
законите, подзаконовите нормативни актове
и административните актове, които са извън
приложното поле на Директива 2009/65/ЕО,
приложими при предлагане на територията
на Република България на дяловете на колективна инвестиционна схема с произход от
друга държава членка.
Чл. 130. Колективна инвестиционна схема
с произход от друга държава членка, която
предлага дяловете си на територията на Република България, предприема необходимите
мерки с цел осигуряване извършването на
обратно изкупуване, плащания в полза на
притежателите на дялове и предоставянето на
информация съгласно законите, подзаконовите нормативни актове и административните
актове в Република България.
Чл. 131. (1) Колективна инвестиционна
схема с произход от друга държава членка
предоставя на инвеститорите в Република
България цялата информация и документи,
достъп до които имат инвеститорите в държавата членка по нейния произход, по начин, по
който те се предоставят съгласно този закон
и актовете по прилагането му.
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(2) Документът с ключова информация
за инвеститорите се предоставя на инвеститорите в Република България на български
език, а всяка друга информация може да
бъде предоставена по избор на колективната инвестиционна схема на български или
английски език. Преводът на документа с
ключова информация за инвеститорите и на
всяка друга информация трябва да отразява
точно и пълно съдържанието на оригинала.
(3) Изиск вани ята за предоставяне на
информацията и документите по този член
се прилагат и при всяка тяхна последваща
промяна и актуализация.
Чл. 132. (1) Колективна инвестиционна
схема с произход от друга държава членка
публикува по подходящ начин информация
за емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване на дяловете си на територията на
Република България с честота, определена в
законите, подзаконовите нормативни актове
и административните актове в държавата
членка по произход.
(2) Колективната инвестиционна схема
уведомява комисията за честотата и начина,
по който публикува информацията по ал. 1.
Чл. 133. Колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка при
извършване на дейност на територията на
Република България може да използва същото
позоваване на правната форма („инвестиционно дружество“ или „договорен (взаимен)
фонд“), което използва в държавата членка
по произход.
Чл. 134. (1) Контролът за спазване изискванията на чл. 130 – 132, както и на законите, подзаконовите нормативни актове и
административните актове, които са извън
приложното поле на Директива 2009/65/ЕО
и са приложими към дейността на колективна инвестиционна схема с произход от друга
държава членка на територията на Република
България, се осъществява от комисията.
(2) Когато са налице достатъчно данни,
уличаващи за нарушение на задълженията
на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, произтичащи
от разпоредбите на Директива 2009/65/ЕО,
контролът за спазването на които не е от
компетентността на комисията, комисията
уведомява компетентния орган на държавата
членка по произход на схемата.
(3) В случай че мерките, предприети от
компетентния орган на държавата членка по
произход, са недостатъчни, неподходящи или
ненавременни, поради което всяко последващо предлагане на дялове на колективната
инвестиционна схема застрашава или уврежда
интересите на инвеститорите в Република
България, комисията може да предприеме
едно от следните действия:
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1. след като уведоми компетентния орган
на държавата членка по произход на колективната инвестиционна схема, да приложи
подходящи мерки за защита на интересите на
инвеститорите, включително да спре предлагането на дялове на схемата на територията
на Република България; комисията незабавно
информира Европейската комисия за приложените мерки;
2. да отнесе случая до Европейския орган
за ценни книжа и пазари.
Чл. 135. Когато компетентният орган на
държавата членка по произход на колективната
инвестиционна схема, която извършва дейност
на територията на Република България, уведоми комисията за взето решение за отнемане
на разрешение или за приложена мярка за
спиране на емитирането или обратното изкупуване или откупуването на дяловете на
колективната инвестиционна схема, която се
управлява от управляващо дружество с произход от Република България, комисията може
да приложи мерките по чл. 195 и да наложи
административно наказание по чл. 204 спрямо управляващото дружество за нарушаване
разпоредбите на този закон и актовете по
прилагането му във връзка с дейността на
управляващото дружество.
Раздел ІІ
Предлагане на дялове на колективна инвестиционна схема с произход от Република
България на територията на друга държава
членка
Чл. 136. (1) Колективна инвестиционна
схема, за която Република България е държава
членка по произход и която възнамерява да
предлага дяловете си на територията на друга държава членка, предварително изпраща
на комисията нотификационно писмо, което
съдържа информация относно предприетите
мерки за предлагане на дяловете в приемащата
държава членка, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните
класове акции, а в случаите на чл. 111 – и
информация, че дяловете ще се предлагат от
управляващото схемата дружество.
(2) Към нотификационното писмо се прилагат:
1. уставът, съответно правилата на колективната инвестиционна схема, проспектът,
последният годишен и 6-месечен отчет, преведени съгласно чл. 137, ал. 3;
2. документът с ключова информация за инвеститорите, преведен съгласно чл. 137, ал. 3.
(3) Ако представените данни и документи
са непълни или нередовни, комисията изпраща съобщение за това до колективната
инвестиционна схема.
(4) В срок до 10 работни дни от получаване
на нотификационното писмо и приложените
към него документи комисията ги препраща
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на компетентния орган на държавата членка,
в която колективната инвестиционна схема
възнамерява да предлага дяловете си. Към
тях комисията прилага атестация относно
съответствието на колективната инвестиционна схема с изискванията, установени в
Директива 2009/65/ЕО.
(5) Нотификационното писмо и атестацията се изготвят на английски език, освен
ако е налице споразумение между Република
България и приемащата държава членка тези
документи да се изготвят на официалните
езици на двете държави.
(6) Комисията уведомява незабавно колективната инвестиционна схема за изпращането
на документите по ал. 4. Колективната инвестиционна схема може да започне да предлага
дяловете си в приемащата държава членка
от датата на получаване на уведомлението.
(7) Колективната инвестиционна схема
при актуализация на документите по ал. 2 и
техните преводи незабавно уведомява компетентния орган на приемащата държава
членка по предвидения в закона ред и го
информира къде могат да бъдат получени в
електронен вид.
(8) В случай на промяна в информацията от
нотификационното писмо по ал. 1 колективната инвестиционна схема писмено уведомява
компетентния орган на приемащата държава
членка преди извършване на промяната.
Чл. 137. (1) Колективна инвестиционна
схема, за която Република България е държава членка по произход и която предлага
дяловете си на територията на друга държава членка, предоставя на инвеститорите
на т ери т ори я та на тази д ържа ва ц я лата
информация и документи, които съгласно
глава седма предоставя на инвеститорите в
Република България.
(2) Информацията и документите съгласно ал. 1 се предоставят на инвеститорите по
начин, установен в законите, подзаконовите
нормативни актове и административните
актове на приемащата държава членка.
(3) Документът с ключова информация за
инвеститорите се предоставя на официалния
или на един от официалните езици на приемащата държава членка, или на език, одобрен
от компетентните органи на тази държава.
Всяка друга информация, различна от ключовата информация за инвеститорите, може да
бъде предоставена по избор на колективната
инвестиционна схема по един от начините,
посочени в изречение първо, или на английски
език. Преводът трябва да отразява точно и
пълно съдържанието на оригинала.
(4) Изискванията за предоставяне на информацията и документите по този член се
прилагат и при всяка тяхна промяна и актуализация.
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Чл. 138. Колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава
членка по произход и която предлага дяловете
си на територията на друга държава членка,
публикува в тази държава членка емисионната стойност и цената на обратно изкупуване
на дяловете си с честота, определена в този
закон и актовете по прилагането му.
Чл. 139. Контролът върху дейността на
колективна инвестиционна схема, за която
Република България е държава членка по
произход и която предлага дяловете си на
територията на друга държава членка, се
осъществява от комисията в съответствие с
разпоредбите на чл. 116 и 117, с изключение
на контрола за спазване на съответните на
чл. 130 – 132 изисквания в законодателството
на приемащата държава членка, както и на
законите, подзаконовите нормативни актове
и административните актове в приемащата
държава членка, които са извън приложното
поле на Директива 2009/65/ЕО, който се осъществява от надзорния орган на приемащата
държава членка.
Чл. 140. (1) При вземане на решение за
отнемане на лиценза, съответно разрешението за извършване на дейност на колективна
инвестиционна схема, за прилагане на принудителна административна мярка за спиране на
обратното изкупуване на дяловете или друга
принудителна административна мярка, или
за налагане на административно наказание
комисията незабавно съобщава решението
си на компетентните органи на приемащата
държава членка, а в случаите, когато управляващото є дружество е с произход от друга
държава членка – и на компетентните органи
на тази държава.
(2) В случая по ал. 1 комисията може да
прилож и принудителни административни
мерки или да наложи административно наказание на управляващото дружество само
ако дружеството нарушава разпоредби, за
спазването на които контролът се осъществява от комисията, а не от компетентния
орган от държавата членка по произход на
управляващото дружество.
Г л а в а
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ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Раздел І
Видове преобразуване
Чл. 141. (1) Колективна инвестиционна
схема, за която Република България е държава
членка по произход, може да се преобразува
само чрез сливане и вливане след разрешение на комисията, когато всички останали
участващи в преобразуването колективни
инвестиционни схеми са с произход от Република България.
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(2) Колективна инвестиционна схема, за
която Република България е държава членка
по произход, може да се преобразува само
чрез сливане и вливане след разрешение на
комисията, когато колективната инвестиционна схема е преобразуваща се и в преобразуването участват колективни инвестиционни
схеми с произход от други държави членки.
(3) Преобразуване чрез сливане и вливане на колективни инвестиционни схеми при
условията на ал. 2 е налице и при сливане
и вливане на отделни инвестиционни подфондове от една или няколко колективни
инвестиционни схеми.
(4) Колективна инвестиционна схема, за
която Република България е държава членка
по произход, може да участва в преобразуване
по чл. 142, ал. 3, когато тя не е преобразуваща
се, и тази форма на преобразуване е допустима съгласно законодателството на държавата
членка по произход на преобразуващите се
колективни инвестиционни схеми и е получено разрешение за тяхното преобразуване от
компетентния орган на тази държава членка.
(5) Инвестиционно дружество, за което
Република България е държава членка по
произход, може да се преобразува и чрез промяна в правната си форма в договорен фонд
след разрешение на комисията при условия
и по ред, определени с наредба.
Чл. 142. (1) При преобразуване чрез вливане
една или повече колективни инвестиционни
схеми или съответните є инвестиционни
подфондове (преобразуващи се колективни
инвестиционни схеми) се прекратяват без
ликвидация и прехвърлят на друга съществуваща колективна инвестиционна схема или
на съответните є инвестиционни подфондове
(приемаща колективна инвестиционна схема)
всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на приемащата колективна
инвестиционна схема на притежателите на
дялове на преобразуващите се колективни
инвестиционни схеми, ако е приложимо – и
на парична сума в размер, не по-висок от 10
на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната
стойност на активите.
(2) При преобразуване чрез сливане две или
повече колективни инвестиционни схеми или
съответните им инвестиционни подфондове
(преобразуващи се колективни инвестиционни
схеми) се прекратяват без ликвидация и прехвърлят на друга учредена от тях колективна
инвестиционна схема или на съответните є
инвестиционни подфондове (новоучредена
колективна инвестиционна схема) всичките си активи и пасиви срещу предоставяне
на д ялове на новоу чредената колективна
инвестиционна схема на притежателите на
дялове на преобразуващите се колективни
инвестиционни схеми, ако е приложимо – и
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на парична сума в размер, не по-висок от 10
на сто от стойността на така предоставените дялове, определена на базата на нетната
стойност на активите.
(3) В случаите по чл. 141, ал. 4 една или
повече колективни инвестиционни схеми или
съответните є инвестиционни подфондове
(преобразуващи се колективни инвестиционни схеми) продължават да съществуват до
погасяване на всички неизплатени задължения
и прехвърлят нетните си активи на друг инвестиционен подфонд на същата колективна
инвестиционна схема, на съществуваща колективна инвестиционна схема или на друга
учредена от тях колективна инвестиционна
схема (приемаща или новоучредена колективна
инвестиционна схема).
Чл. 143. (1) Решението за преобразуване на
инвестиционно дружество се взема от общото
събрание на дружеството.
(2) Уставът на инвестиционното дружество
не може да предвижда по-голямо мнозинство
за вземане на решение за преобразуване на
дружеството от установеното в чл. 230 от
Търговския закон.
(3) Решението за преобразуване на договорен фонд се взема от управителния орган
на управляващото фонда дружество.
Чл. 144. (1) За издаване на разрешение
от комисията по чл. 141, ал. 1 се подава заявление по образец, одобрен от заместникпредседателя.
(2) Комисията се произнася по заявлението в срок 20 работни дни от получаването
му, а когато са били поискани допълнителна
информация и документи – в срок 10 работни
дни от получаването им.
(3) Въз основа на представените документи
комисията установява доколко са спазени
изискванията за издаване на исканото разрешение. Ако представената информация и
документи са непълни или нередовни или е
нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията изпраща съобщение и определя срок за
отстраняване на установените непълноти и
несъответствия или за предоставяне на допълнителна информация и документи.
(4) А ко съобщението по ал. 3 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето им
тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта място в сградата
на комисията. Това обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни
лица, определени със заповед на председателя
на комисията.
(5) Комисията отказва издаване на разрешение, ако не са спазени изискванията на
закона или на актовете по прилагането му или
не са защитени интересите на инвеститорите.
Заявителят се уведомява писмено за взетото
решение в тридневен срок.
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(6) Документите, които се прилагат към
заявлението, условията и редът за преобразуване по ал. 1 се определят с наредба.
Раздел ІІ
Издаване на разрешение за преобразуване на
колективна инвестиционна схема с произход
от Република България, когато в преобразуването участват колективни инвестиционни
схеми с произход от други държави членки
Чл. 145. (1) За издаване на разрешение по
чл. 141, ал. 2 преобразуващата се колективна
инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, подава
до комисията заявление по образец, одобрен
от заместник-председателя, към което прилага:
1. план за предложеното преобразуване,
одобрен от преобразуващата се колективна
инвестиционна схема, а в случаите на преобразуване чрез вливане – и от приемащата
колективна инвестиционна схема;
2. актуални проспект и документ с ключова
информация за инвеститорите на приемащата
или новоучредената колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка;
3. декларация от всеки от депозитарите на
преобразуващата се и приемащата колективна
инвестиционна схема, че са извършили проверка за съответствието на данните по ал. 2,
т. 1, 6 и 7 с изискванията на приложимото
законодателство и правилата на договорния
фонд (дяловия тръст) или с учредителните
документи на инвестиционното дружество;
4. информацията за преобразуването, която
преобразуващата се колективна инвестиционна схема и приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема ще
предоставят на притежателите на дяловете си.
(2) Планът за преобразуване по ал. 1, т. 1
съдържа най-малко следната информация:
1. определяне на вида на преобразуване и
на участващите в него колективни инвестиционни схеми;
2. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;
3. очаквано въздействие на предложеното
преобразуване върху притежателите на дялове
на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми, а в случаите на преобразуване
чрез вливане – и на приемащата колективна
инвестиционна схема;
4. възприети критерии за оценка на активите, а когато е приложимо – и на пасивите,
към датата на изчисляване на съотношението
на замяна, посочена в чл. 154;
5. метода за изчисляване съотношението
на замяна;
6. планираната ефективна дата на преобразуване;
7. правилата, при които ще се извърши прехвърлянето на активи и размяната на дялове;
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8. в случаите на преобразуване чрез сливане – правилата или учредителните документи
на новоучредената колективна инвестиционна
схема.
(3) Участващите в преобразуването колективни инвестиционни схеми могат да включат
и допълнителна информация към съдържанието на плана за преобразуване.
(4) Документите и информацията по ал. 1
се предоставят на български език и на официалния език или на един от официалните
езици на държавата членка по произход на
приемащата или новоучредената колективна
инвестиционна схема, или на език, одобрен
от техните компетентни органи.
(5) Когато комисията прецени, че документите и информацията, предоставени по реда
на ал. 1, са непълни, тя изпраща съобщение
до заявителя и определя срок за отстраняване
на установените непълноти и несъответствия
или за представяне на допълнителна информация и документи в срок 10 работни дни от
получаване на заявлението. Член 144, ал. 4
се прилага съответно.
Чл. 146. (1) Когато комисията прецени, че
документите и информацията по чл. 145 са
представени в пълнота или след допълването им по реда на чл. 145, ал. 5, тя незабавно
предоставя копие от тях на компетентните
органи на държавите членки по произход на
приемащата или новоучредената колективна
инвестиционна схема.
(2) При разглеждане на документите и
информацията по чл. 145 комисията взема
под внимание потенциалното влияние на
преобразуването върх у притежателите на
дялове на преобразуващата се колективна
инвестиционна схема, за да прецени дали им
се предоставя подходяща информация.
(3) Ако комисията прецени за необходимо,
може писмено да поиска по-ясно предоставяне на информацията на притежателите на
дялове на преобразуващите се колективни
инвестиционни схеми.
(4) Когато комисията е уведомена от компетентните органи на държавите членки по
произход на приемащата или новоучредената
колективна инвестиционна схема, че по тяхна
преценка информацията, която ще бъде предоставена на притежателите на дялове на тази
схема, не е подходяща и е поискана нейната
промяна, комисията се произнася след получаване на уведомление от тези компетентни
органи дали са удовлетворени от извършената
промяна на информацията.
Чл. 147. (1) Комисията издава разрешение
за извършване на преобразуването, ако:
1. предложеното преобразуване отговаря
на изискванията на чл. 145, 146, 149 и 150;
2. приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема е подала уведомление за предлагане на своите дялове във всички
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държави членки, в които преобразуващите
се дружества са подали уведомление или са
получили разрешение да предлагат своите
дялове по реда на чл. 136;
3. комисията и компетентните органи от
държавата членка по произход на приемащата
или новоучредената колективна инвестиционна схема смятат, че на притежателите на
дялове се предоставя подходяща информация
за преобразуването или в комисията не е
постъпила информация по реда на чл. 146,
ал. 4, че компетентните органи от държавата
членка по произход на приемащата или новоучредената колективна инвестиционна схема
смятат информацията за преобразуването,
която ще се предостави на притежателите на
дялове, за неподходяща.
(2) Комисията уведомява преобразуващата
се колективна инвестиционна схема в срок 20
работни дни от получаване на пълния комплект документи по чл. 145 за решението си
да разреши или да не разреши извършване
на преобразуването.
(3) Комисията уведомява за решението си и
компетентните органи от държавата членка по
произход на приемащата или новоучредената
колективна инвестиционна схема.
Чл. 148. (1) Когато в случаите на преобразуване, в което приемаща или новоучредена
колективна инвестиционна схема, за която
Република България е държава членка по
произход, комисията получи от компетентните
органи на държавата членка по произход на
преобразуващата се схема копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145,
ал. 1, при разглеждането на тази информация
комисията взема под внимание потенциалното
влияние на преобразуването върху притежателите на дялове в колективна инвестиционна
схема, за която Република България е държава членка по произход, за да прецени дали
на притежателите на дялове се предоставя
подходяща информация за преобразуването.
(2) Ако прецени за необходимо, в срок
до 15 дни от получаване на копие от информацията, съответстваща на тази по чл. 145,
ал. 1, комисията може писмено да поиска от
колективната инвестиционна схема, за която
Република България е държава членка по
произход, да бъде променена информацията,
която ще бъде предоставена на притежателите
на дяловете є.
(3) В случаите по ал. 2 комисията уведомява
за това компетентните органи на държавата
членка по произход на преобразуващата се
схема, а в срок 20 работни дни от получаване
на предоставеното є копие от документите
и информацията, съответстващи на тези по
чл. 145, ал. 1, ги уведомява дали е удовлетворена от извършената промяна на информацията,
предназначена за притежателите на дялове на
приемащата или новоучредената колективна
инвестиционна схема.
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Раздел ІІІ
Контрол върху преобразуването от банката
депозитар и независим одитор, информиране
на притежателите на дялове и други техни
права, свързани с преобразуването
Чл. 149. Банката депозитар на колективна
инвестиционна схема, която участва в преобразуване, проверява дали информацията от
съдържанието на плана за преобразуване по
чл. 145, ал. 2, т. 1, 6 и 7 отговаря на изискванията на закона, на правилата, съответно на
устава и другите учредителни документи на
тази колективна инвестиционна схема.
Чл. 150. (1) Преобразуващата се колективна инвестиционна схема, за която Република
България е държава членка по произход, предоставя на комисията заедно с документите по
чл. 145, ал. 1 доклад, изготвен от независим
одитор, в който са изложени резултатите от
проверката на:
1. възприетите критерии за оценка на активите, а когато е приложимо – и на пасивите,
към датата на изчисляване съотношението на
замяна, посочена в чл. 154;
2. изплащаната парична сума за дял, когато
изплащането на такава е предвидено;
3. метода за изчисляване съотношението
на замяна, както и действителното съотношение, изчислено на датата на изчисляване
съотношението на замяна съгласно чл. 154.
(2) Копие от доклада на независимия одитор
се предоставя безплатно при поискване на
притежателите на дялове както на преобразуващата се колективна инвестиционна схема,
така и на останалите участващи в преобразуването схеми и на надзорните органи.
(3) За целите на проверката по ал. 1 независим одитор може да бъде и независимият одитор, заверил финансовите отчети
на преобразуващата се или на приемащата
колективна схема.
Чл. 151. (1) Участващите в преобразуване
колективни инвестиционни схеми, за които
Република България е държава членка по
произход, предоставят подходяща и точна
информация на притежателите на дялове,
която им позволява да направят информирана
преценка за влиянието на преобразуването
върху техните инвестиции и да упражнят
правата си по чл. 152, съдържаща:
1. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;
2. възможното въздействие на преобразуването върху притежателите на дялове, включително, но не само, съществените разлики
по отношение на инвестиционната политика
и стратегия, разходи, очакван резултат, периодична отчетност и възможни отклонения
в резултатите от дейността, както и когато
е приложимо, изрично предупреждение към
инвеститорите за възможна промяна в данъчното им третиране след сливането;
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3. всички специфични права на притежателите на дялове по отношение на предложеното преобразуване, включително, но не
само, правото за получаване на допълнителна
информация, правото за получаване копие на
доклада на независимия одитор при поискване,
правото за изискване на обратно изкупуване
или когато е приложимо, преобразуване на
притежаваните от тях дялове без такса съгласно чл. 152 и крайния срок за упражняване
на това право;
4. процеду рни въпроси и планираната
ефективна дата на преобразуване;
5. копие от документа с ключова информаци я за инвеститорите на приемащата,
съответно новоучредената колективна инвестиционна схема.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на притежателите на дялове след издаване на
разрешение за извършване на преобразуването
от комисията в случаите по чл. 141, ал. 1 и
2 или след издаване на разрешение от съответния компетентен орган от друга държава
членка в случаите по чл. 148.
(3) Предоставянето на информацията по
ал. 1 се извършва до 30 дни преди крайния срок
за подаване на искане за обратно изкупуване
или ако е приложимо, за преобразуване без
допълнителни такси съгласно чл. 152.
(4) Когато у частваща в преобразу ване
колективна инвестиционна схема, за която
Република България е държава членка по
произход, е подала уведомление по чл. 136,
тя предоставя информацията по ал. 1 и на
официалния или на един от официалните
езици на приемащата държава членка или на
друг одобрен от нейните компетентни органи
език. Преводът на информацията по ал. 1 на
езика по изречение първо трябва да отразява
точно и пълно съдържанието на оригинала и
отговорността за изготвянето му е на колективната инвестиционна схема.
(5) Допълнителни изисквания към съдържанието, формата и начина за предоставяне на
информацията по ал. 1 се определят с наредба.
Чл. 152. (1) Притежателите на дялове в
участваща в преобразуване колективна инвестиционна схема, за която Република България е държава членка по произход, могат да
искат обратно изкупуване на своите дялове
или когато е възможно, преобразуване на
своите дялове в дялове на друга колективна
инвестиционна схема с подобни инвестиционни цели, управлявана от същото управляващо дружество или от друго дружество, с
което управляващото дружество е свързано
чрез общо управление или контрол или чрез
съществено пряко или непряко участие, без
за това да дължат други такси освен тези,
свързани единствено с покриване на разходите
за предсрочно прекратяване на инвестиции, с
цел освобождаване на средства за удовлетворяване на исканията за обратно изкупуване
или преобразуване на дялове.
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(2) Правото на притежателите на дялове по
ал. 1 може да бъде упражнено от момента, в
който те са информирани за преобразуването
по реда на чл. 151, и се прекратява 5 работни
дни преди датата за изчисляване съотношението на замяна по чл. 154.
(3) Комисията може да изисква от колективната инвестиционна схема или да разреши
по нейно искане временно спиране на продажбата, или обратното изкупуване на дялове
в случаите, когато това спиране е в интерес
на притежателите на дялове.
Чл. 153. Възникналите във връзка с подготовката и извършването на преобразуването
правни, консултантски и административни
разходи не са за сметка на участващите в
преобразуването колективни инвестиционни
схеми и на притежателите на техните дялове.
Раздел ІV
Пораждане на действие от преобразуването
Чл. 154. (1) При преобразуване, в което не
участват колективни инвестиционни схеми с
произход от други държави членки, както и
при преобразуване, в което участват и колективни инвестиционни схеми от други държави
членки, а приемащата или новоучредената
колективна инвестиционна схема е с произход от Република България, датата, на която
преобразуването поражда действие, е датата
на вписване на преобразуването в търговския
регистър, когато участващото в преобразуването дружество с произход от Република България е инвестиционно дружество, съответно
датата на вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1
от Закона за Комисията за финансов надзор,
когато всички участващи в преобразуването
колективни инвестиционни схеми с произход
от Република България са договорни фондове,
или друга, посочена в плана за преобразуване
ефективна дата на преобразуването. Датата
на изчисляване съотношението на замяна не
може да е по-рано от 5 работни дни преди
ефективната дата на преобразуване, а датата
на определяне нетната стойност на активите
в случаите, когато притежателите на дялове
имат право на плащане в брой, е ефективната
дата на преобразуването.
(2) При преобразуване, в което преобразуващата се колективна инвестиционна схема
е с произход от Република България, а приемащата колективна инвестиционна схема е
с произход от друга държава членка, датата,
на която преобразуването поражда действие,
датата на изчисляване на съотношението
на замяна, както и датата на определяне
нетната стойност на активите в случаите,
когато притежателите на дялове имат право
на плащане в брой, се определят съгласно
законодателството на държавата членка по
произход на приемащата колективна инвестиционна схема.

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

(3) При преобразуване по ал. 1 пораждането
на действие на преобразуването се оповестява
публично от приемащата колективна инвестиционна схема по ред, определен с наредба, и за
него се уведомяват комисията и съответните
компетентни органи от държавите членки по
произход на останалите участващи в преобразуването колективни инвестиционни схеми.
(4) След пораждане действието на преобразуване по ал. 1 то не може да бъде обявено
за нищожно.
Чл. 155. (1) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми чрез вливане има
следните последици:
1. всички активи и пасиви на преобразуващата се колективна инвестиционна схема
се прехвърлят на приемащата колективна
инвестиционна схема;
2. притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема
стават притежатели на дялове на приемащата
колективна инвестиционна схема, като за
постигане на еквивалентно съотношение на
замяна могат да им бъдат направени парични
плащания в размер не повече от 10 на сто
от нетната стойност на активите на техните
дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема;
3. преобразуващата се колективна инвестиционна схема прекратява съществуването
си с влизането в сила на преобразуването.
(2) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми чрез сливане има следните
последици:
1. всички активи и пасиви на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми
се прехвърлят на новоучредената колективна
инвестиционна схема;
2. притежателите на дялове на преобразуващите се колективни инвестиционни схеми
стават притежатели на дялове на новоучредената колективна инвестиционна схема, като за
постигане на еквивалентно съотношение на
замяна могат да им бъдат направени парични
плащания в размер не повече от 10 на сто
от нетната стойност на активите на техните
дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна схема;
3. преобразуващите се колективни инвестиционни схеми прекратяват съществуването си
с пораждане действието на преобразуването.
(3) Преобразуването на колективни инвестиционни схеми по чл. 142, ал. 3 има следните
последици:
1. нетните активи на преобразуващата се
колективна инвестиционна схема се прехвърлят на приемащата колективна инвестиционна
схема;
2. притежателите на дялове на преобразуващата се колективна инвестиционна схема
стават притежатели на дялове на приемащата
колективна инвестиционна схема;
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3. преобразуващата се колективна инвестиционна схема продължава да съществува
до погасяване на задълженията є.
Чл. 156. Управляващото дружество на
приемащата колективна инвестиционна схема уведомява незабавно банката депозитар
на приемащата колективна инвестиционна
схема за приключване на процедурата по
прехвърляне на активи, както и на пасиви,
когато такова е предвидено.
Раздел V
Прекратяване на колективна инвестиционна
схема
Чл. 157. (1) Освен по реда на Търговския
закон инвестиционното дружество се прекратява принудително:
1. при отнемане на лиценза;
2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го
дружество инвестиционното дружество не е
избрало ново управляващо дружество или не
се е преобразувало чрез сливане или вливане.
(2) Освен по реда на чл. 363, букви „а“ и
„б“ от Закона за задълженията и договорите
договорният фонд се прекратява принудително:
1. при отнемане разрешението на управляващото дружество за организиране и управление
на договорния фонд;
2. когато в срок до три месеца след отнемане на лиценза, прекратяване или обявяване в несъстоятелност на управляващото го
дружество не е избрано ново управляващо
дружество или фондът не е преобразуван чрез
сливане или вливане.
(3) След влизането в сила на решението
за отнемане на лиценза на инвестиционното
дружество комисията го изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския
регистър и за назначаване на ликвидатор.
(4) Заместник-председателят може да разпореди извършването на проверки и да прилага
принудителни административни мерки до
заличаване на инвестиционното дружество
от търговския регистър и до окончателното
уреждане на отношенията с притежателите
на дялове.
(5) Условията и редът за прекратяване на
инвестиционно дружество и договорен фонд
се определят с наредба.
Д Я Л

Ч Е Т В Ъ Р Т И

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА
В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ
ЧЛЕНКИ
Чл. 158. (1) Комисията уведомява Европейската комисия за възникнали съществени
затруднения за управляващи дружества, за
които Република България е държава членка
по произход, при установяването им или при извършване на услуги и дейности в трета държава.
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(2) По искане на Европейската комисия
комисията ограничава или спира за срок до
три месеца издаването на разрешения за извършване на дейност на територията на Република
България от управляващи дружества от трета
държава, както и производствата във връзка с
придобиването на преки или непреки участия
от предприятие майка, което се регулира от
законодателството на тази трета държава. По
решение на Съвета на Европейския съюз този
срок може да бъде удължен.
(3) Алинея 2 не се прилага по отношение
на дъщерно дружество на управляващо дружество, получило разрешение за извършване
на дейност в рамките на Европейския съюз,
или дъщерно дружество на такова дъщерно
дружество.
(4) По искане на Европейската комисия,
в случаите когато трета държава не осигурява на управляващо дружество от държава
членка извършване на дейност при пазарни
условия, равностойни на тези, които правото
на Европейския съюз гарантира на управляващите дружества от тази трета държава, или
когато трета държава не предоставя режим
на национално третиране при извършване на
дейност на нейна територия от управляващите
дружества от държава членка, комисията я
уведомява за всяко подадено:
1. заявление за издаване на лиценз на управляващо дружество, което се явява пряко или
непряко дъщерно дружество на предприятие
майка, регулирано от законодателството на
тази трета държава;
2. уведомление от предприятие майка, което се регулира от законодателството на тази
трета държава и възнамерява да придобие
участие в управляващо дружество, за което
Република България е държава членка по
произход, в резултат на което управляващото
дружество става дъщерно дружество на това
предприятие майка.
(5) Уведомяването по ал. 4 се преустановява след постигане на споразумение между
Европейския съюз и третата държава за предоставяне от третата държава на условия за
извършване на дейността на управляващите
дружества от Европейския съюз, равностойни
на условията, които правото на Европейския
съюз гарантира на управляващите дружества
от тази трета държава за предоставяне режим
на национално третиране, или след изтичане
на срока по ал. 2.
Чл. 159. (1) Комисията си сътрудничи с
компетентните органи на другите държави
членки при упражняване на надзорните си
правомощия по този закон и актовете по
прилагането му и при необходимост оказва
съдействие на тези органи при упражняване
на надзорните им правомощия.
(2) При осъществяване на сътрудничеството
по ал. 1 комисията използва предоставените
є със закон правомощия и в случаите, когато
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действието – предмет на разследване от компетентните органи на други държави членки,
не представлява нарушение на законодателството на Република България.
Чл. 160. Комисията незабавно предоставя
информация на компетентен орган от друга
държава членка, когато тази информация е
необходима за изпълнение на правомощията
му по Директива 2009/65/ЕО.
Чл. 161. (1) В случаите, когато комисията
има основателни съмнения, че лице, върху
чиято дейност не упражнява надзорни правомощия, извършва или е извършило на територията на друга държава членка нарушение
на изискванията на Директива 2009/65/ЕО,
тя уведомява за това компетентния надзорен
орган на съответната държава членка.
(2) Когато комисията е уведомена от компетентен орган на държава членка, че лице,
върху чиято дейност този орган не упражнява
надзорни правомощия, извършва или е извършило на територията на Република България
нарушение на изискванията на Директива
2009/65/ЕО, комисията предприема необходимите мерки и информира компетентния орган
на държавата членка за резултатите от тях.
Чл. 162. (1) При осъществяване на надзорната си дейност, включително при извършване проверки на място или разследване на
територията на държава членка, комисията
може да поиска съдействие от съответния
компетентен орган в тази държава.
(2) Когато комисията поиска от компетентния орган на държава членка извършването
на проверка на място или разследване на
територията на тази държава и компетентният
орган реши да извърши проверката или разследването самостоятелно, комисията може
да поиска нейни експерти да придружават
експертите на компетентния орган при извършването на проверката или разследването.
Чл. 163. (1) При отправено искане от
компетентен орган на държава членка за
извършване проверка на място или разследване на територията на Република България
комисията в рамките на своите правомощия:
1. извършва самостоятелно проверката или
разследването;
2. допуска извършването на проверката
или разследването от компетентния орган на
другата държава членка;
3. допуска извършването на проверката
или разследването от одитори или експерти.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 по искане
на компетентния орган на другата държава
членка при извършването на проверката или
разследването служителите на комисията се
придружават от служители на този компетентен орган. Независимо от това контролът
върху извършването на проверката или разследването се осъществява от компетентните
органи в Република България.
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(3) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията може
да поиска при извършването на проверката или
разследването служителите на компетентния
орган на другата държава членка да бъдат
придружавани от служители на комисията.
Чл. 164. (1) Комисията може да откаже
предоставяне на информация по чл. 160 или
съдействие при извършване на проверка на
място или на разследване по чл. 163, когато:
1. извършването на проверка на място или
на разследване и предоставянето на информация могат да засегнат по неблагоприятен начин
суверенитета, сигурността или обществения
ред в Република България;
2. е образувано производство пред органите
на съдебната власт в Република България по
отношение на същите действия и лица, във
връзка с които е поискано съдействие;
3. е налице влязло в сила съдебно решение в Република България по отношение на
същите действия и лица, във връзка с които
е поискано съдействие.
(2) В случаите по ал. 1 комисията уведомява
органа, поискал съдействие, и му предоставя
подробна информация относно причините за
отказа.
Чл. 165. Комисията може да изпрати сигнал
до Европейския орган за ценни книжа и пазари
за случаите, когато искане на комисията за
обмен на информация съгласно чл. 166 – 169,
за извършване на разследване или проверка
на място съгласно чл. 170 или искане нейни
служители да придружават служителите на
компетентния орган от друга държава членка
при извършване на разследване или проверка
на място е било отхвърлено или не са били
предприети действия в разумен срок.
Чл. 166. (1) Когато управляващо дружество
с произход от Република България чрез клон
или при условията на свободно предоставяне
на услуги извършва дейност на територията на
една или повече държави членки, комисията
си сътрудничи с компетентните органи от тези
държави. Комисията сътрудничи включително
с цел да осигури събирането от компетентните
органи на информацията по чл. 124, ал. 2 и 3.
(2) Когато управляващо дружество с произход от друга държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги или
чрез клон извършва дейност на територията
на Република България и на територията на
една или повече държави членки, комисията
си сътрудничи с компетентните органи в тези
държави.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 комисията може
да изисква от компетентните органи на държавите членки и е длъжна да им предостави
при отправено искане от тяхна страна цялата информация, свързана с управлението и
структурата на собственост в управляващото
дружество, която може да улесни осъществяването на надзорните є правомощия.
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Чл. 167. Когато управляващо дружество с
произход от друга държава членка извършва
дейност на територията на Република България,
комисията информира компетентните органи
на тази държава за приложените от нея по отношение на дружеството в случаите по чл. 124,
ал. 2 и 3 принудителни административни мерки
или наложени административни наказания.
Чл. 168. Когато управляващо дружество с
произход от Република България управлява
колективна инвестиционна схема с произход
от друга държава членка, комисията незабавно уведомява компетентните органи от
тази държава членка за всяко нарушение
на разпоредбите на този закон и актовете
по прилагането му или за всякакви други
проблеми, които е установила в дейността
на управляващото дружество и които могат
да окажат влияние върху способността на
дружеството да изпълнява задълженията си
при управлението на схемата.
Чл. 169. Когато Република България е държава членка по произход на колективна инвестиционна схема, управлявана от управляващо
дружество с произход от друга държава членка,
комисията незабавно уведомява компетентния
орган на тази държава за проблемите, които
е установила в дейността на схемата и които
могат да окажат влияние върху способността
на управляващото дружество да изпълнява
задълженията си.
Чл. 170. Когато Република България е
приемаща държава членка за управляващо
дружество, което извършва на нейна територия дейност чрез клон, комисията, след като
е информирана от компетентния орган на тази
държава членка, оказва сътрудничество на
този орган, в случаите когато той извършва
лично или чрез посредници проверка на място
на информацията, посочена в чл. 166 – 169.
Ч А С Т

Т Р Е Т А

ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО
ИНВЕСТИРАНЕ
Д Я Л

П Ъ Р В И

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 171. (1) Инвестиционното дружество
от затворен тип е предприятие за колективно
инвестиране, организирано като акционерно
дружество, с предмет на дейност инвестиране
в ценни книжа и други ликвидни финансови
активи на парични средства, набрани чрез
публично предлагане на акции, което действа на принципа на разпределение на риска
и чиито акции не подлежат на обратно изкупуване освен при условията и по реда на
Търговския закон.
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(2) Инвестиционното дружество от затворен
тип няма право да извършва друга търговска
дейност, освен когато това е необходимо за
осъществяване на дейността по ал. 1.
(3) Инвестиционното дружество от затворен
тип се учредява само на учредително събрание.
(4) Инвестиционното дружество от затворен
тип издава само безналични акции с право
на един глас. Дружеството не може да издава
облигации и други дългови ценни книжа.
Чл. 172. Освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, уставът на
инвестиционното дружество от затворен тип
трябва да съдържа:
1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност, както и инвестиционната
политика на инвестиционното дружество;
2. дела на инвестициите по видове активи;
3. възнагражденията и методите за изчисляване на възнаграждението на управляващото дружество, съответно на членовете на
управителния и контролния орган;
4. разпределението на правата и задълженията между управителния орган на дружеството
и управляващото дружество;
5. условията за замяна на банката депозитар и правилата за осигуряване интересите
на акционерите в случай на такава замяна;
6. условията за замяна на управляващото
дружество и правилата за осигуряване интересите на акционерите в случай на такава
замяна;
7. реда и начина за разпределяне на дивиденти.
Чл. 173. Промяна в устава, в правилата за
управление на риска, в правилата за оценка
на портфейла и в договора за депозитарни
услуги, замяна на банката депозитар и на
управляващото дружество, както и замяна
на инвестиционен консултант с управляващо
дружество и обратно се допускат след одобрение на заместник-председателя. В тези случаи
се прилагат разпоредбите на чл. 18, ал. 2 – 7.
Чл. 174. (1) Записаният капитал на инвестиционното дружество от затворен тип не може
да бъде по-малък от 500 000 лв. По отношение
на капитала на инвестиционното дружество
от затворен тип се прилагат и разпоредбите
на чл. 7, ал. 2 и 3.
(2) Инвестиционното дружество от затворен тип трябва по всяко време да притежава
собствен капитал в размер не по-малък от
500 000 лв., чиято структура и съотношение с
балансовите активи и пасиви на дружеството
се определят с наредба.
Чл. 175. (1) Дейността по чл. 171, ал. 1 на
инвестиционното дружество от затворен тип се
управлява от управляващо дружество съгласно
сключен договор или от управителния му орган.
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(2) Ако дейността по чл. 171, ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип
се управлява от неговия управителен орган,
дру жеството ск лючва договор с лице по
чл. 12 от Закона за пазарите на финансови
инструменти, което има право да извършва
инвестиционни консултации.
Чл. 176. (1) Когато дейността по чл. 171,
ал. 1 на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от неговия управителен орган, членовете на управителния или
контролния орган на дружеството трябва да
отговарят на изискванията на чл. 93.
(2) Когато дейността по чл. 171, ал. 1 на
инвестиционното дружество от затворен тип
се управлява от управляващо дружество,
всяко лице, избрано за член на управителния или контролния орган на дружеството,
трябва да не е:
1. осъждано за престъпления против собствеността, против стопанството или против
финансовата, данъчната и осигурителната
система, извършени в Република България
или в чужбина, освен ако е реабилитирано;
2. било член на управителен или контролен
орган или неограничено отговорен съдружник
в дружество, за което е открито производство
по несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. обявявано в несъстоятелност или да
не се намира в производство за обявяване в
несъстоятелност;
4. съпруг или роднина по права или по
съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг
член на управителния или контролния орган
на дружеството;
5. лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.
(3) Изискванията на ал. 1 се прилагат и
за физическите лица, които представляват
юридически лица – членове на управителния
или контролния орган на инвестиционното
дружество.
(4) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за
всички други лица, които могат да сключват
самостоятелно или съвместно с друго лице
сделки за сметка на инвестиционното дружество.
(5) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 се удостоверяват със свидетелство за съдимост, съответно с еквивалентен документ, а по ал. 1,
т. 2 – 5 се удостоверяват с декларация.
(6) Лицата по ал. 1 – 4 уведомяват комисията за всяка промяна в декларираните от
тях обстоятелства по ал. 1 в срок три работни
дни от промяната.
Ч л. 177. По от ношение на начина на
съхраняване активите на инвестиционното
дружество от затворен тип се прилагат изискванията към банката депозитар по глава

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

пета, както и съответните разпоредби по тази
глава относно задълженията є и обхвата на
отговорностите.
Чл. 178. (1) Инвестиционно дружество
от затворен тип трябва да подаде молба за
приемане на акциите му за търговия на регулиран пазар в 6-месечен срок от вписването
в търговския регистър.
(2) Ако акциите на инвестиционното дружество от затворен тип не бъдат допуснати до
търговия на регулиран пазар в едногодишен
срок от вписването в търговския регистър,
дружеството се ликвидира при условия и по
ред, определени с наредба.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ
Чл. 179. (1) За извършване на дейност като
инвестиционно дружество от затворен тип се
изисква да е издаден лиценз от комисията.
(2) За издаване на лиценз за извършване
на дейност като инвестиционно дружество от
затворен тип се подава заявление до комисията по определен от заместник-председателя
образец, към което се прилагат:
1. уставът;
2. данни за записания и внесения капитал;
3. данните и другите необходими документи
за членовете на управителния и контролния
орган на инвестиционното дружество, съответно за физическите лица, които представляват
юридически лица, членове на неговия управителен и контролен орган или за други лица,
оправомощени да го управляват и представляват, както и сведения за професионалната
им квалификация и опит;
4. договорът с управляващото дружество,
съответно договорът с лице по чл. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти
и договорът за депозитарни услуги;
5. имената или наименованията и данни за
лицата, които притежават пряко или непряко
10 или над 10 на сто от акциите с право на
глас на заявителя или могат да упражняват
контрол върху него, както и за броя на притежаваните от тях гласове; лицата представят
писмени декларации относно произхода на
средствата, от които са направени вноските
срещу записаните акции, включително дали
средствата не са заемни, и за платените от тях
данъци през последните 5 години по образец,
одобрен от заместник-председателя;
6. правилата за оценка на портфейла;
7. проспектът на инвестиционното дружество;
8. правилата за управление на риска;
9. други документи и данни, определени
с наредба.
(3) Никой няма право да извършва дейност
по чл. 171, ал. 1, без да е получил лиценз.
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(4) Лице, което не притежава лиценз за
извършване на дейност по ч л. 171, а л. 1
съгласно изискванията на този закон, не
може да използва в своето наименование, в
рекламна или друга дейност думите „инвестиционно дружество от затворен тип“ или
други равнозначни думи на български или
на чужд език, означаващи извършването на
такава дейност.
Чл. 180. (1) Комисията отказва да издаде
лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество от затворен тип, ако:
1. уставът на дружеството не съответства
на закона;
2. записаният капитал не отговаря на изискванията на чл. 174, ал. 1;
3. договорът с управляващото дружество
не съответства на изискванията на закона и
на актовете по прилагането му;
4. не е представен договорът с лице по
чл. 12 от Закона за пазарите на финансови
инструменти;
5. членовете на управителния или контролния орган не отговарят на изискванията
на чл. 176;
6. лицата, които притежават пряко или
непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в
общото събрание на инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху
вземането на решение могат да навредят на
сигурността на инвестициите;
7. лицата, които притежават пряко или
непряко 10 и над 10 на сто от гласовете в
общото събрание, са направили вноски със
заемни средства;
8. банката депозитар или договорът с банката депозитар не отговаря на изискванията
на закона или на актовете по прилагането му;
9. проспектът на инвестиционното дружество не съответства на изискванията на закона
и на актовете по прилагането му;
10. съгласно закона или устава инвестиционното дружество не може да предлага акциите
си на територията на Република България;
11. не са осигурени в достатъчна степен
интересите на инвеститорите;
12. управляващото дружество не е с произход от Република България.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 – 5, 8 и 9 комисията може да откаже да издаде лиценз
само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите
документи в определения от нея срок, който
не може да бъде по-кратък от един месец.
(3) Отказът на комисията се мотивира
писмено.
(4) Заявителят може да направи ново искане
за издаване на лиценз не по-рано от 6 месеца
от влизането в сила на решението за отказ.
Чл. 181. (1) Агенцията по вписванията
вписва инвестиционното дружество от затво-
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рен тип в търговския регистър, след като є
бъде представен съответният лиценз, издаден
от комисията.
(2) Инвестиционното дружество уведомява
комисията за вписването в 7-дневен срок от
извършването му.
Чл. 182. (1) За отнемане на лиценз за
извършване на дейност като инвестиционно
дружество от затворен тип се прилага чл. 19,
ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6. Комисията отнема лиценза и когато инвестиционното дружество
от затворен тип престане да бъде публично
дружество по чл. 119, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) След влизането в сила на решението за
отнемане на лиценза за извършване на дейност
като инвестиционно дружество от затворен
тип то може да продължи да съществува като
акционерно дружество по Търговския закон.
Комисията изпраща решението на Агенцията
по вписванията за заличаване на предмета му
на дейност като инвестиционно дружество.
Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

ИЗИС К ВА Н И Я К ЪМ Д ЕЙ НОС Т ТА Н А
ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО ОТ
ЗАТВОРЕН ТИП
Чл. 183. (1) Публично предлагане на акции
на инвестиционното дружество от затворен
тип се извършва след издаване на лиценз и
публикуване на проспект.
(2) Проспектът на инвестиционно дружество
от затворен тип се изготвя и публикува по
реда на глава шеста от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
(3) Инвестиционното дружество от затворен тип съставя маркетинговите съобщения
във връзка с предлаганите от него акции при
съответно прилагане на чл. 65, ал. 1 и 2.
Чл. 184. По отношение на правилата за
управление на риска на инвестиционното
дружество от затворен тип и изискванията
за периодично уведомяване на комисията се
прилагат чл. 40 и 41.
Чл. 185. (1) За инвестиционното дружество
от затворен тип се прилагат инвестиционните
ограничения по чл. 38.
(2) Инвестиционното дружество от затворен тип не може да инвестира повече от
25 на сто от активите си в ценни книжа и
инструменти на паричния пазар, издадени
от един емитент.
(3) При нарушение на инвестиционните
ограничения по ал. 1 и 2 инвестиционното
дружество от затворен тип е длъжно в 7-дневен срок от извършване на нарушението да
уведоми комисията, като предостави информация за причините за възникването му и за
предприетите мерки за неговото отстраняване.
(4) Когато дейността по чл. 171, ал. 1 на
инвестиционното дружество от затворен тип
се управлява от неговия управителен орган, то
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може да придобива движими вещи и недвижими имоти само доколкото това е от значение
за прякото осъществяване на дейността му.
Чл. 186. Инвестиционното дружество от
затворен тип не може:
1. да продава ценни книжа, инструменти
на паричния пазар и други финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 5, 7 – 9, които
инвестиционното дружество не притежава;
2. да инвестира в ценни книжа, издадени от:
а) учредителите или свързани с тях лица
за срок две години от учредяването на инвестиционното дружество;
б) лица, които контролират инвестиционното дружество, или свързани с тях лица.
Чл. 187. За инвестиционното дружество
от затворен тип се прилагат и ограниченията
по чл. 28 и 31.
Чл. 188. Инвестиционното дружество не
може да ползва заеми. Заместник-председателят може да разреши на инвестиционно
дружество да ползва заем на стойност до 15
на сто от активите му, ако заемът е за срок
не по-дълъг от 6 месеца и е необходим за
придобиване на активи. В този случай се
прилага чл. 18, ал. 2 – 6.
Чл. 189. Инвестиционното дружество от
затворен тип приема правила относно личните сделки на членовете на управителния
и контролния орган на дружеството, които
гарантират, че няма да бъдат сключвани лични
сделки или поддържани инвестиции от тези
лица, позволяващи им заедно или поотделно
да упражняват съществено влияние върху
емитент, или които биха довели до конфликт
на интереси, или са резултат на злоупотреба с
информация, която са придобили във връзка
с професионалната си дейност по смисъла
на Закона срещу пазарните злоупотреби с
финансови инструменти.
Чл. 190. Инвестиционното дружество от
затворен тип разкрива информация по реда
на глава шеста „а“ от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа.
Чл. 191. Други изисквания към дейността, структурата на активите и пасивите на
инвест иц ионно т о д ру жест во о т зат ворен
тип, насочени към защита на интересите на
инвеститорите, годишните и меж динните
финансови отчети за дейността и тяхното разпространение, поддържането и съхраняването
на отчетност, начинът и редът за оценка на
активите и пасивите, оповестяването на информация, съдържанието на маркетинговите
съобщения във връзка с акции на инвестиционното дружество от затворен тип, правилата
за личните сделки, правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, правилата
за управление на риска, правилата за оценка
на портфейла, съдържанието на договорите с
управляващото дружество и банката депозитар
се определят с наредба.
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Чл. 192. За неуредените случаи се прилагат
съответно разпоредбите на глави осма и единадесета от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа.
Г л а в а

о с е м н а д е с е т а

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 193. (1) Инвестиционното дружество
от затворен тип не може да се преобразува
в друг вид търговско дружество, както и да
променя предмета си на дейност.
(2) Преобразуване на инвестиционно дружество от затворен тип в колективна инвестиционна схема се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуването чрез
сливане и вливане, разделяне и отделяне,
както и прекратяването на инвестиционното дружество от затворен тип се извършва с
разрешение на комисията. След влизането в
сила на решението за отнемане на лиценза
на инвестиционното дружество комисията
го изпраща на Агенцията по вписванията за
вписване в търговския регистър, а при прекратяване на инвестиционното дружество и за
назначаване на ликвидатор. Член 23 от Закона
за пазарите на финансови инструменти се
прилага съответно.
(3) За издаване на разрешение по ал. 2 се
прилага чл. 144.
(4) Преобразуванията по ал. 2, както и
прекратяването на инвестиционно дружество
от затворен тип се извършват при условия и
по ред, предвидени в наредба.
Д я л

в т о р и

ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Чл. 194. Предприятие за колективно инвестиране е и дружество със специална инвестиционна цел, дейността на което е уредена
със Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел.
Ч А С Т

Ч Е Т В Ъ Р Т А

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Г л а в а

д е в е т н а д е с е т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ
Чл. 195. (1) Когато установи, че поднадзорни
лица, техни служители, лица, които по договор
изпълняват ръководни функции или сключват
сделки за сметка на поднадзорни лица, както
и лица, притежаващи квалифицирано участие
в управляващо дружество, са извършили или
извършват дейност в нарушение на този закон,
на актовете по прилагането му, на решения
на комисията или на заместник-председателя,
както и когато се възпрепятства упражнява-
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нето на контролна дейност от комисията или
от заместник-председателя или са застрашени
интересите на инвеститорите, комисията,
съответно заместник-председателят може:
1. да ги задължи да предприемат мерки,
необходими за предотвратяване и отстраняване на нарушенията, на вредните последици
от тях или на опасността за интересите на
инвеститорите, в определен от нея срок;
2. при определен от комисията дневен ред
да свика общо събрание и/или да насрочи
заседание на управителните или на контролните органи на контролираните от нея лица
за вземане на решения за мерките, които
трябва да бъдат предприети;
3. да информира обществеността за дейност, която застрашава интересите на инвеститорите;
4. да спре за срок до 10 последователни
работни дни или да спре окончателно продажбата или извършването на сделки с дялове на
колективната инвестиционна схема;
5. да разпореди писмено на поднадзорно
лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват
съответното лице, и да отнеме управителните
и представителните му права до освобождаването му;
6. да назначи квестори в случаите, предвидени в този закон;
7. да назначи регистриран одитор, който
да извърши финансова или друга проверка
съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, на поднадзорно лице, като
разходите са за сметка на проверяваното лице;
8. да вземе решение за временно спиране
обратното изкупуване на дялове на колективна
инвестиционна схема.
(2) Принудителна административна мярка
е също и отнемането на лиценз, съответно
разрешение, за извършване на дейност, предвидено в този закон, освен в случаите когато
лицето изрично се е отказало от издадения
лиценз, съответно разрешение.
(3) Когато установи, че банка депозитар
извършва дейността си в нарушение на този
закон или на актовете по прилагането му,
заместник-председателят може да приложи
мерките по ал. 1, т. 1, както и да предложи
на Българската народна банка прилагането
на съответните мерки по чл. 103, ал. 2 от
Закона за кредитните институции. Българската народна банка е длъжна да уведоми
заместник-председателя за решението си в
едномесечен срок от получаването на предложението.
(4) Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да отнеме
лиценза на банка депозитар само ако банката
депозитар системно нарушава разпоредбите на
този закон или на актовете по прилагането му.
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(5) По искане на комисията, съответно на
заместник-председателя Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1 в търговския регистър.
Чл. 196. (1) Производството по прилагане
на принудителните административни мерки
започва по инициатива на заместник-председателя, а в случаите по чл. 195, ал. 1, т. 5 и
6 – по инициатива на комисията.
(2) Уведомяванията и съобщаванията в
производството по ал. 1 могат да се извършват
и с препоръчано писмо с обратна разписка,
с телеграма, по телефона, телекса, факса
или по електронната поща. Уведомяванията
и съобщаванията с препоръчано писмо с
обратна разписка или с телеграма се удостоверяват с известие за доставянето им, по
телефона – писмено от длъжностното лице,
което ги е извършило, а по телекса, факса или
електронната поща – с писмено потвърждение
за изпратено съобщение.
(3) Ако уведомяванията и съобщаванията
в производството по ал. 1 не бъдат приети на
посочените от лицата или вписани в съответния регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона
за Комисията за финансов надзор адрес,
телефон, телекс, факс или електронна поща,
уведомяванията и съобщаванията се смятат
за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата
на комисията. Последното обстоятелство се
удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.
(4) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по чл. 195, ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8 се
прилагат с писмено мотивирано решение на
заместник-председателя, а принудителните
административни мерки по чл. 195, ал. 1, т. 5
и 6 – с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересованото
лице в 7-дневен срок от постановяването му.
Чл. 197. Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи
на незабавно изпълнение независимо дали е
обжалвано.
Чл. 198. Доколкото в тази глава не са
предвидени особени правила, се прилагат
съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

д в а д е с е т а
КВЕСТОР

Чл. 199. (1) Комисията може да назначи
на инвестиционно дружество и на управляващо дружество един или няколко квестори
от списък, одобрен от комисията:
1. с вземането на решение за прилагане
на мярка по чл. 195, ал. 1, т. 1 или 5 за срок
до 6 месеца, или
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2. при отнемане на лиценза за извършване
на дейност – до назначаването на ликвидатор,
съответно на синдик.
(2) Ако с изтичането на 6-месечния срок по
ал. 1, т. 1 не бъде отнет лицензът за извършване
на дейност на дружеството, правомощията на
квестора се прекратяват и правата на органите
на дружеството се възстановяват.
(3) Комисията може по всяко време да
прекрати правомощията на квестора и да
назначи друг на неговото място. Актът не
подлежи на обжалване.
Чл. 200. (1) Квесторът е физическо лице.
(2) Квесторът трябва да отговаря съответно
на изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 1, 2 и 6,
както и да:
1. не е едноличен търговец или член на
управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество или
кооперация, за което е открито производство
по несъстоятелност или което е прекратено
поради несъстоятелност, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
2. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник;
3. не е съпруг, роднина по права или по
съребрена линия до шеста степен или по
сватовство до трета степен на член на управителен орган на лицето по чл. 199, ал. 1,
чиито правомощия са преустановени с акта
на назначаване на квестора;
4. не се намира с лицето по чл. 199, ал. 1
или с негов длъжник в отношения, които
пораждат основателно съмнение в неговата
безпристрастност.
(3) Квесторът декларира писмено пред
комисията обстоятелствата по ал. 2. Той е
длъжен да уведоми незабавно комисията за
промяна в тези обстоятелства.
Чл. 201. (1) След издаване на акта за назначаване на квестор комисията го връчва
незабавно на лицето по чл. 199, ал. 1 и публикува съобщение най-малко в един централен
всекидневник.
(2) С назначаването на квестор всички
правомощия на надзорния и на управителния
съвет, съответно на съвета на директорите на
лицето по чл. 199, ал. 1, се преустановяват
и се упражняват от квестора, доколкото в
акта за назначаването му не са предвидени
ограничения. Квесторът взема всички необходими мерки за защита на интересите на
инвеститорите.
(3) По време на управлението на квестора
общото събрание на акционерите може да се
свиква само от квестора и да взема решение
по обявения от него дневен ред.
(4) Действия и сделки, извършени от името
и за сметка на лицето по чл. 199, ал. 1 без
предварително упълномощаване от квестора,
са нищожни.
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(5) Ако са назначени двама или повече
квестори, те вземат решения с единодушие
и упражняват правомощията си съвместно,
освен ако комисията реши друго.
(6) Комисията може да издава задължителни предписания на квесторите във връзка
с дейността им.
(7) Квесторът се отчита за дейността си
само пред комисията и при поискване є
представя незабавно отчет за дейността си.
Чл. 202. (1) Квесторът има неограничен
достъп до и контрол върху помещенията на
лицето по чл. 199, ал. 1, счетоводната и друга
документация и неговото имущество.
(2) По искане на квестора прокуратурата и
органите на Министерството на вътрешните
работи са длъжни да оказват съдействие за
упражняване на правомощията му по ал. 1.
Чл. 203. (1) Квесторът упражнява правомощията си с грижата на добър стопанин. Той
носи отговорност само за вреди, причинени
от него умишлено или при груба небрежност.
(2) Всички служители на лицето по чл. 199,
ал. 1 са длъжни да съдействат на квестора
при осъществяване на неговите правомощия.
(3) Квесторът получава за своята работа
възнаграждение за сметка на лицето по чл. 199,
ал. 1, определено от комисията.
Г л а в а

д в а д е с е т

и

п ъ р в а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 204. (1) Който извърши или допусне
извършване на нарушение на:
1. член 6, ал. 3, чл. 10, ал. 5, чл. 17, ал. 2,
чл. 18, ал. 1, чл. 48, ал. 3 и 4, чл. 52, чл. 57,
ал. 1, 5 – 9, чл. 58, ал. 2, чл. 59, чл. 61, ал. 1
и 2, чл. 62, 63, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 78, ал. 4 и
5, чл. 79, чл. 81, ал. 2, чл. 91, чл. 93, ал. 1 – 5,
чл. 94, ал. 1 и 2, чл. 98, ал. 2, чл. 179, ал. 4,
чл. 181, ал. 2 и чл. 185, ал. 3 или на нормативните актове по прилагането на закона, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 4000 лв.;
2. член 21, ал. 9, чл. 25, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 34, ал. 1 и 3, чл. 36, ал. 1, чл. 51, чл. 56,
ал. 1, чл. 57, ал. 4, чл. 58, ал. 1, чл. 60, ал. 1,
чл. 64, чл. 67, ал. 2 и 3, чл. 69, ал. 5, чл. 71,
ал. 2, чл. 72, ал. 1, чл. 75, ал. 1 и 2, чл. 77,
ал. 2, чл. 78, ал. 1 – 3, чл. 80, чл. 82, ал. 1,
чл. 89, чл. 92, ал. 1 – 3, чл. 100, ал. 4, чл. 101,
ал. 2, чл. 103, чл. 104, ал. 1 и 2, чл. 105, ал. 1,
чл. 106, ал. 1, чл. 108, чл. 109, ал. 1, 7, 8 и
10, чл. 110, ал. 1, 5 – 8, чл. 113, ал. 2, 3 и 5,
чл. 114, ал. 1, 4 и 6, чл. 116, ал. 1, чл. 117,
ал. 1 – 3, чл. 119, ал. 1, 2 и 4, чл. 120, ал. 1 и
5, чл. 122, чл. 124, ал. 3, чл. 128, ал. 1, чл. 130,
131, 132, чл. 136, ал. 1, 6 и 8, чл. 149, чл. 151,
ал. 3, чл. 154, ал. 3, чл. 156, чл. 171, ал. 2 и 4
и чл. 185, ал. 4, се наказва с глоба в размер
от 4000 до 10 000 лв.;
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3. член 7, ал. 7, чл. 21, ал. 1, 6 и 8, чл. 22,
ал. 1 – 4, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, 31,
32, чл. 36, ал. 3 и 4, чл. 38, 40, 41, чл. 43, ал. 1
и 2, чл. 45, ал. 1 – 8 и 10, чл. 46, ал. 1, чл. 47,
чл. 48, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1 и 2, чл. 53, чл. 69,
ал. 1, чл. 75, ал. 4, чл. 76, чл. 81, ал. 1, чл. 83,
чл. 86, ал. 6 – 8, чл. 90, ал. 2 – 4, 6, 9 и 10,
чл. 101, ал. 1, чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 183, ал. 1,
чл. 185, ал. 2, чл. 186, 188 и 189, се наказва с
глоба в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(2) В случай на повторно нарушение по
ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в
размер, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 4000 до
10 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 10 000
до 20 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 20 000
до 40 000 лв.
(3) Който извърши или допусне извършване
на нарушение на чл. 6, ал. 2, чл. 98, ал. 1 и
чл. 179, ал. 3, се наказва с глоба, съответно
с имуществена санкция, в размер от 20 000
до 200 000 лв.
(4) В случай на несъобразяване с приложена принудителна административна мярка по
чл. 195, ал. 1 извършителите и допустителите
се наказват с глоба, съответно с имуществена
санкция, в размер от 10 000 до 100 000 лв.
(5) За нарушения по ал. 1 на юридически
лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция в размер, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 4000 до
10 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 20 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 10 000
до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 40 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 20 000
до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 100 000 лв.
(6) Доходите, придобити от неправомерно
извършвана дейност, се отнемат в полза на
държавата в степента, в която не могат да
бъдат възстановени на увредените лица.
Чл. 205. (1) Актовете за констатираните
нарушения по чл. 204 се съставят от оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица, а наказателните постановления
се издават от заместник-председателя.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на закона:
1. „Държава членка“ е държава – членка на
Европейския съюз, или друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
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2. „Държава членка по произход“ е:
а) за управляващо дружество – държавата
членка, където се намира седалището му;
б) за колек т и вна и н вес т и ц ион на схема – държавата членка, чийто компетентен
орган е издал лиценза, съответно разрешението
за извършване на дейност.
3. „Дъщерно дружество“ е дъщерно дружество по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния
надзор върху финансовите конгломерати.
4. „Дялове на колективна инвестиционна
схема“ са финансови инструменти, издадени
от колективна инвестиционна схема, които
изразяват правата на техните притежатели
върху нейните активи. Дялове на колективнa
инвестиционнa схемa означава и акции на
колективнa инвестиционнa схемa.
5. „Инвеститор“ е инвеститор по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа.
6. „Инструменти на паричния пазар“ са
инструменти, обичайно търгувани на паричния
пазар, които са ликвидни и чиято стойност
може да бъде определена точно по всяко време.
7. „Квалифицирано участие“ е пряко или
непряко участие в управляващо дружество,
което представлява 10 или над 10 на сто от
капитала или от правата на глас в общото
събрание, определени съгласно чл. 145 и
146 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, или което дава възможност за
съществено влияние върху управлението на
дружеството.
8. „Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице и всяко дружество, включително
колективна инвестиционна схема, чиято дейност се управлява от управляващо дружество
или което се ползва от услугите по чл. 86, ал. 2.
9. „Клон“ на управляващо дружество е
място на извършване на дейност, което е
неперсонифицирана част от управляващото
дружество и предлага услуги, за които управляващото дружество е получило лиценз.
10. „Колективна инвестиционна схема“ е
предприятие, организирано като инвестиционно дружество, договорен фонд или дялов
тръст, получило разрешение за извършване
на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО.
11. „Kомпетентни органи“ са органите,
определени във всяка държава членка, съгласно чл. 97 от Директива 2009/65/ЕО. За
Република България компетентни органи са
Комисията за финансов надзор и заместникпредседателят, ръководещ управление „Надзор
на инвестиционната дейност“.
12. „Контрол“ е контрол по смисъла на § 1,
т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона
за допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати.
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13. „Нетна стойност на активите“ е общата
стойност на всички активи в портфейла на
колективната инвестиционна схема, намалена
с всички задължения.
14. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
15. „Постоянни разходи“ са сумата на начислените разходи за амортизации, наеми,
задължителни застраховки, данъци и такси
за недвижими имоти, възнаграж дения на
членовете на управителните и контролните
органи и други разходи, които не зависят от
обема на извършваната дейност.
16. „Предприятие майка“ е предприятие
майка по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния
надзор върху финансовите конгломерати.
17. „Прехвърляеми ценни книжа“ са:
а) акции в дружества и други ценни книжа,
еквивалентни на акции;
б) облигации и други форми на секюритизиран дълг (дългови ценни книжа);
в) други прехвърляеми ценни книжа, които
дават право за придобиване на прехвърляеми
ценни книжа чрез записване или извършване
на замяна.
18. „Приемаща държава членка“ е:
а) за управляващо дружество – държавата
членка, която не е държава членка по смисъла на т. 2, буква „а“, в която управляващото
дружество има клон или предоставя услуги;
б) за колек т и вна и н вес т и ц ион на схема – държавата членка, която не е държава
членка по смисъла на т. 2, буква „б“, в която
се предлагат дяловете на колективната инвестиционна схема.
19. „Притежател на дялове“ е всяко физическо или юридическо лице, което притежава
един или повече дяла в колективна инвестиционна схема.
20. „Свързани лица“ са лицата по смисъла
на § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на
Закона за пазарите на финансови инструменти.
21. „Системно нарушение“ е налице, когато
са извършени три или повече административни нарушения на закона или на актовете по
прилагането му в срок една година.
22. „Траен носител“ е средство за предоставяне на информация на инвеститор, което
позволява на инвеститора да съхранява информацията, адресирана лично до него, по
начин, позволяващ последващо запознаване с
нея за период от време, адекватен за целите на
предоставяне на информацията и позволяващ
възпроизвеждане на съхранената информация
без промени.
23. „Трета държава“ е държава, която не е
държава членка.
24. „Финансови инструменти“ са финансовите инструменти по смисъла на чл. 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти.
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§ 2. Законът въвежда изискванията на
Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно
координирането на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Колективните инвестиционни схеми
заменят краткия проспект с документ с ключова информация за инвеститорите по чл. 57
в срок до 1 юли 2012 г.
§ 4. Инвестиционните дружества от отворен
тип са длъжни да преминат към едностепенна
система на управление в срок до 1 юли 2012 г.
§ 5. Инвестиционните дружества от отворен
тип са длъжни да продадат на цена, не по-ниска от пазарната им стойност, притежаваните
от тях движими вещи и недвижими имоти,
придобити по реда на отменения чл. 195, ал. 3
от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа, в срок до 1 юли 2012 г.
§ 6. До изготвянето на списък по чл. 35,
ал. 1 остава в сила списъкът с банки депозитари
по реда на отменения чл. 173, ал. 9 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа.
§ 7. Комисията за финансов надзор приема
наредбите по прилагането на закона.
§ 8. В 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. и бр. 43 и 97 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „инвестиционните и управляващите дружества“ се заменят с
„колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества“, след думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел“
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая се
добавя „и Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“.
2. В чл. 12, т. 2 след думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
3. В чл. 13:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая;
бб) в т. 5 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона
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за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая;
вв) в т. 6 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“;
гг) в т. 8 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“;
дд) в т. 10 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая;
ее) в т. 11 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая.
4. В чл. 15:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ съюзът „и“
се заменя със запетая, а след думите „Закона
за пазарите на финансови инструменти“ се
добавя „и Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“;
бб) в т. 3 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ съюзът „и“
се заменя със запетая, а след думите “Закона
за пазарите на финансови инструменти“ се
добавя „и Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“;
вв) в т. 4 след думите „глава първа от
Закона за пазарите на финансови инструменти“ се поставя запетая и се добавя „по част
четвърта, глава деветнадесета от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“;
гг) в т. 5 след думите „в случаите по чл. 212,
ал. 4 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя
„по чл. 195, ал. 3 от Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“, а
след думите „по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“ се
поставя запетая и се добавя „по чл. 195, ал. 1,
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т. 1 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“;
дд) в т. 6 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“
се поставя запетая и се добавя „Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“;
ее) в т. 7 след думите „Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“
се поставя запетая и се добавя „Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“;
жж) в т. 9 думите „инвестиционните дружества“ се заменят с „колективните инвестиционни схеми и инвестиционните дружества
от затворен тип“;
зз) в т. 15 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“, а
думите „регулирането и контрола на пазара
на ценни книжа“ се заменят с „регулирането и контрола на пазара на финансови
инструменти“;
б) в ал. 2:
аа) в буква „а“ след думите „Закона за
публичното предлагане на ценни книжа“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите
„Закона за пазарите на финансови инструменти“ се добавя „и Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“;
бб) в буква „б“ думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят
със „Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“, а думите „инвестиционно дружество“ се заменят с „колективна инвестиционна схема и инвестиционно
дружество от затворен тип“.
5. В чл. 18:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая;
бб) в т. 6 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая;
б) в ал. 3 след думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и се поставя запетая.
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6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“
се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“ и
се поставя запетая.
7. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“
се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“ и
се поставя запетая.
8. В чл. 27, ал. 1, т. 1 след думите „Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“
се добавя „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“ и
се поставя запетая.
9. В чл. 30, ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. колективните инвестиционни схеми;“
б) в т. 5 думите „и управляваните от тях
договорни фондове“ се заличават;
в) създава се нова т. 6:
„6. инвестиционните дружества от затворен тип;“
г) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13
стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
§ 9. В Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.;
изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г., бр. 34,
80 и 105 от 2006 г. и бр. 52 и 53 от 2007 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 4 думите „чл. 173 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“
се заменят с „чл. 28 и глава пета от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
2. В чл. 11, ал. 3, т. 1 след думите „Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“
се поставя запетая и се добавя „на Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
3. В чл. 29, ал. 1 думите „Член 177, ал. 4
и 5 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа“ се заменят с „Член 144, ал. 3
и 4 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“.
4. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „на Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.
§ 10. 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. и бр. 43 от 2010 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 11, ал. 2:
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а) в т. 8 след думите „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“;
б) в т. 9 след думите „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“;
в) в т. 10 след думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.
2. В чл. 20:
а) в ал. 1, т. 4 след думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“;
б) в ал. 2, т. 4 след думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
3. В чл. 26в, ал. 3, т. 2 думите „Директива
85/611/ЕИО“ се заменят с „Директива 2009/65/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 13 юли 2009 г. относно координирането
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията
за колективно инвестиране в прехвърлими
ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 302/32 от
17 ноември 2009 г.), наричана по-нататък
„Директива 2009/65/ЕО“.
4. В чл. 34, ал. 3, т. 4 думите „Директива
85/611/ЕИО на Съвета“ се заменят с „Директива 2009/65/ЕО“.
5. В § 1, т. 18 от допълнителните разпоредби думите „Закона за публичното предлагане
на ценни книжа“ се заменят със „Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“ и думите „Директива 85/611/
ЕИО на Съвета“ се заменят с „Директива
2009/65/ЕО“.
§ 11. В Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати (обн., ДВ,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г.) в § 1
от допълнителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В т. 4 думите „чл. 202, ал. 1 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „чл. 86, ал. 1 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
2. В т. 19, буква „в“ думите „чл. 203, ал. 1
от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа“ се заменят с „чл. 90, ал. 1 и 2 от Закона
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за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
3. В т. 20, буква „в“ думите „Закона за
публичното предлагане на ценни книжа“ се
заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“.
§ 12. 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. и бр. 57 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 думите „на инвестиционните и управляващите дружества, както
и условията за извършване на тези дейности“
се заличават.
2. В чл. 77ш, ал. 1, т. 8 след думите „инвестиционно дружество“ се поставя запетая
и се добавя „договорен фонд“.
3. В чл. 146:
а) в ал. 2 думите „включени в индивидуален портфейл, управляван от него съгласно
чл. 202, ал. 2, т. 1“ се заменят с „включени
в портфейл, управляван от него съгласно
чл. 86, ал. 2, т. 1 от Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“;
б) в ал. 3, т. 2 думите „Директива 85/611/
ЕИО на Съвета“ се заменят с „Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в
прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ,
L 302/32 от 17 ноември 2009 г.), наричана понататък „Директива 2009/65/ЕО“;
в) в ал. 5 думите „чл. 5 от Директива
85/611/ЕИО на Съвета“ се заменят с „чл. 6
от Директива 2009/65/ЕО“.
4. Дял четвърти „ИНВЕСТИЦИОННИ
ДРУЖЕСТВА И ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ“
с чл. 164 – 211л се отменя.
5. В дял пети глава двадесета с чл. 216 – 220
се отменя.
6. В чл. 221 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 думите „чл. 191, ал. 4, 7 и 8 и
чл. 211к“ се заличават;
бб) в т. 2 думите „чл. 173, ал. 12, чл. 174,
чл. 180, ал. 3, чл. 183, ал. 2, чл. 184, ал. 2,
чл. 187, ал. 4, чл. 189, чл. 192, ал. 3, чл. 196,
ал. 14 и чл. 206, ал. 2“ се заличават;
вв) в т. 3 думите „чл. 164, ал. 2, чл. 168,
ал. 3, чл. 170, ал. 1, чл. 173, ал. 1, изречение
първо, и ал. 5, чл. 177а, ал. 6 и 8, чл. 187,
ал. 3, изречение първо, чл. 190, чл. 191, ал. 1 и
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4, изречение първо, чл. 193, ал. 9, чл. 197,
3, чл. 200, ал. 1, чл. 202, ал. 9 и 10, чл. 210,
211а, ал. 1, 5 и 6, чл. 211б, ал. 1, 4, 5 и 6,
211д, ал. 2, 3 и 4, чл. 211е, ал. 1, 2 и 3,
211з, ал. 1 и 3, чл. 211и, ал. 1 – 3, чл. 211л,
1, 2 и 4“ се заличават;
гг) в т. 4 думите „чл. 169, чл. 170, ал. 2,
чл. 172, чл. 173, ал. 6, чл. 175, чл. 176, чл. 186,
чл. 193, ал. 1, 5, 6 и 10, чл. 194, ал. 3 и 5,
чл. 195, чл. 196, ал. 1 – 7, 9 – 12, чл. 197, ал. 1,
чл. 197б, ал. 3 и 5, чл. 199, чл. 201, ал. 2 и 5,
чл. 202, ал. 7 и 8, чл. 203, ал. 6“ се заличават;
б) в ал. 5 думите „чл. 184, ал. 1 и чл. 206,
ал. 1“ се заличават.
7. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 1, буква „в“ думите „инвестиционно дружество, договорен фонд“ се заменят с
„колективна инвестиционна схема и инвестиционно дружество от затворен тип“;
б) точки 22, 26, 31, 37, 38 и 39 се отменят.
8. В § 1в от допълнителните разпоредби
т. 1 се отменя.
§ 13. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г., Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г., изм., бр. 60
от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 123в, ал. 4 думите „чл. 202 от
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа“ се заменят с „чл. 86 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
2. В чл. 176, ал. 1, т. 10 думите „Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“
се заменят със „Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други
предприятия за колективно инвестиране“.
3. В § 1, ал. 2, т. 16 от допълнителната разпоредба думите „§ 1, т. 26 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят с „§ 1, т. 10
от допълнителните разпоредби на Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
§ 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
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от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19, 31, 35 и 51 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 174 думите „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по
Закона за публичното предлагане на ценни
книжа“ се заменят с „лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
2. В § 1, т. 26, буква „в“ от допълнителните
разпоредби думите „Закона за публичното
предлагане на ценни книжа“ се заменят със
„Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране“.
§ 15. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69
от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43,
86 и 100 от 2010 г. и бр. 51 и 60 от 2011 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 73, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, и акции на инвестиционни
дру жества от затворен тип по Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране, както и на дялове на колективни
инвестиционни схеми със седалище в друга
държава членка;“.
2. В чл. 185:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) При предлагане на застраховка „Живот“ по ал. 1, т. 9, свързана с инвестиция в
дялове на колективна инвестиционна схема,
или при консултиране на клиент във връзка с
такава застраховка застрахователят предоставя
съгласно чл. 59, ал. 3 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране документа с ключовата информация за
инвеститорите на своите клиенти.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 или 3“ се заменят с „ал. 1 и 4
или ал. 3“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 – 5“.
3. В приложение № 1, раздел І, т. 3 думите
„Закона за публичното предлагане на ценни
книжа“ се заменят със „Закона за дейността на
колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране“.
§ 16. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г. и бр. 14 и 31 от 2011 г.) в чл. 143р, ал. 2
думите „Закона за публичното предлагане
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на ценни книжа“ се заменят със „Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране“.
§ 17. В Закона за договорите за финансово
обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г. и бр. 101 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. колективна инвестиционна схема и
инвестиционно дружество от затворен тип;“.
2. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „акции и дялове в“ се заменят с „дялове на“.
§ 18. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 51
от 1999 г.; изм., бр. 103 от 1999 г., бр. 53 от
2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 75 от
2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 79, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30 и
54 от 2006 г., бр. 109 и 110 от 2007 г., бр. 42,
74 и 82 от 2009 г., бр. 50 от 2010 г. и бр. 35 и
60 от 2011 г.) в чл. 70 след думите „инвестиционно дружество“ се добавя „управляващо
дружество“.
§ 19. В Закона за електронната търговия
(обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 41 от 2007 г. и бр. 82 от 2009 г.)
в чл. 19, ал. 3, т. 4 думите „ценните книжа,
издавани от инвестиционни дружества и договорни фондове за колективно инвестиране“
се заменят с „дялове на колективни инвестиционни схеми“.
§ 20. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г. и бр. 19 от 2011 г.) в
чл. 46, ал. 1, т. 6 думите „Закона за публичното предлагане на ценни книжа“ се заменят
със „Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“.
§ 21. В Закона за админист ративните
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и
110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г.,
бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от
2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и
32 от 2009 г. и бр. 10, 33, 39 и 60 от 2011 г.) в
чл. 34, ал. 1 в изречение второ след думите
„ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя
„Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел, Закона срещу пазарните
злоупотреби с финансови инструменти, Закона
за дейността на колективните инвестиционни
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схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране, част втора, част втора „а“ и част
трета от Кодекса за социално осигуряване“.
§ 22. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г. и бр. 94
и 101 от 2010 г.) в чл. 57 се създава ал. 5:
„(5) Когато банката предлага влог, чийто
лихвен процент е обвързан с доходността от
инвестиция в дялове на колективна инвестиционна схема, или консултира клиентите
си във връзка с такъв влог, тя предоставя
съгласно чл. 59, ал. 3 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране документа с ключовата информация
за инвеститорите на своите клиенти. При
констатиране на нарушение по изречение
първо Българската народна банка уведомява
Комисията за финансов надзор.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 септември 2011 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10798

УКАЗ № 206
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на
производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи
обекти на авторското право и сродните му
права, приет от ХLI Народно събрание на
20 септември 2011 г.
Издаден в София на 28 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството
и търговията с оптични дискове, матрици и
други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г.,
бр. 82 от 2009 г. и бр. 25 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
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„5. номер и дата на предходно заявление
за регистрация по този член, подадено от
заявителя, ако има такова, и на издаденото
удостоверение по чл. 10.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
този случай документите по ал. 2, т. 5 се
прилагат, ако те не са били приложени към
предходно заявление, подадено от същото лице,
а свидетелство за съдимост по ал. 2, т. 6 – ако
е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за съдимост, приложено към предходно
заявление, подадено от същото лице.“
§ 2. В чл. 15, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 24, ал. 2, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „когато сделката по чл. 4,
т. 3 за тях не подлежи на удостоверяване по
реда на този закон“.
§ 4. В чл. 25, ал. 2, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „когато сделката по чл. 4,
т. 3 за тях не подлежи на удостоверяване по
реда на този закон“.
Преходна разпоредба
§ 5. Откритите и неприключили до влизането в сила на този закон производства по
чл. 8, 15, 24 и 25 се разглеждат и довършват
по досегашния ред.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 септември 2011 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10800

УКАЗ № 207
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за лова и опазване на дивеча, приет от ХLI
Народно събрание на 21 септември 2011 г.
Издаден в София на 28 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
лова и опазване на дивеча (обн., ДВ, бр.
от 2000 г.; изм., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и
от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108
2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91
2008 г., бр. 6, 80 и 92 от 2009 г., бр. 73 и 89
2010 г. и бр. 8, 19 и 39 от 2011 г.)

за
78
79
от
от
от

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавните ловни стопанства съгласно
приложение № 2 са териториални поделения
на съответните държавни предприятия по
приложение № 1 към Закона за горите.“
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2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 7 се отменя.
4. В ал. 9 думите „по ал. 1, т. 1“ се заличават.
§ 2. Член 9д се изменя така:
„Чл. 9д. Държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар“ и „Искър“ съгласно приложение № 2 освен функциите и дейностите по
чл. 9, ал. 9 се използват и за държавни представителни нужди и осъществяват дейностите
по организация на официални мероприятия
на президента на Република България, на
председателя на Народното събрание и на
министър-председателя.“
§ 3. Член 9е се отменя.
§ 4. Член 9ж се отменя.
§ 5. Член 9з се отменя.
§ 6. Член 9и се отменя.
§ 7. В чл. 66, ал. 1 след думата „горите“
се поставя запетая и се добавя „нейните
структури, държавните горски стопанства,
държавните ловни стопанства“.
§ 8. В чл. 96, ал. 1 след думата „закона“ се
добавя „и подзаконовите актове по прилагането му“ и след думата „структури“ се добавя
„държавните горски стопанства, държавните
ловни стопанства и учебно-опитните горски
стопанства“.
§ 9. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1 се
създава т. 28:
„28. Тервел“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) От деня на влизането в сила на
този закон държавното ловно стопанство
„Воден – Ири Хисар“ става териториално
поделение на Северноцентрално държавно
предприятие, а държавното ловно стопанство
„Искър“ става териториално поделение на
Югозападно държавно предприятие по приложение № 1 към Закона за горите.
(2) Районите на дейност на териториалните поделения по ал. 1 обхващат съответните
райони на дейност на съществуващите към
деня на влизането в сила на този закон държавни ловни стопанства „Воден – Ири Хисар“
и „Искър“.
(3) Сключените с директорите на държавните ловни стопанства по ал. 1 договори за
управление запазват действието си. Трудовите
правоотношения на работниците и служителите се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса
на труда.
(4) Договорите за предоставяне стопанисването на дивеча на ловните сдружения,
сключени от държавните ловни стопанства
по ал. 1, запазват действието си.
§ 11. (1) В 7-дневен срок от влизането в
сила на този закон директорите на Северноцентрално държавно предприятие и на Югозападно държавно предприятие по приложение
№ 1 към Закона за горите да предприемат
действия за вписване в търговския регистър
на държавните ловни стопанства „Воден – Ири
Хисар“ и съответно „Искър“ като техни териториални поделения.
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(2) От датата на вписването в търговския
регистър на промяната по ал. 1 Северноцентралното държавно предприятие става правоприемник на активите, пасивите, правата,
задълженията и архива на държавно ловно
стопанство „Воден – Ири Хисар“, а Югозападното държавно предприятие – правоприемник
на активите, пасивите, правата, задълженията и
архива на държавно ловно стопанство „Искър“.
(3) До вписването в търговския регистър
на пром яната по ал. 1 за събирането на
постъпления и извършването на плащания
се ползват досегашните банкови сметки на
държавните ловни стопанства „Воден – Ири
Хисар“ и „Искър“.
§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 септември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10799

УКАЗ № 208
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата за
въздушен транспорт между правителството
на Република България и правителството на
Грузия, приет от ХLI Народно събрание на
21 септември 2011 г.
Издаден в София на 28 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за въздушен
транспорт между правителството на Република България и правителството на Грузия
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
за въздушен транспорт между правителството
на Република България и правителството на
Грузия, подписана на 28 март 2011 г. в Тбилиси.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 септември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
10801
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам г-жа Дилма Вана Русеф,
президент на Федеративна република Бразилия, с орден „Стара планина“ с лента за
изключително големи заслуги за развитието
на друстранните отношения между Република
България и Федеративна република Бразилия.
Издаден в София на 27 септември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11001

М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4
за таксите, които се събират в системата
на Министерството на вътрешните работи
по Закона за държавните такси (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24 и
32 от 2004 г.; попр., бр. 36 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г.;
попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 32 и 75
от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г.,
бр. 18 и 75 от 2010 г. и бр. 2, 7 и 51 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. за самоохрана на имущество на търговци или юридически лица:
а) на територията на отделна
област
700 лв.;
б) на територията на цялата
страна
3000 лв.“
2. Алинея 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10854
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието, младежта и науката, приет с
Постановление № 11 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г. и бр. 33 и 48
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 14 думите „директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
се заменят с „ръководителя на звеното за
връзките с обществеността“.
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „директора на дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“ се заменят с „ръководителя на звеното за връзките
с обществеността“.
2. В ал. 2 думите „Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
се заменят с „Ръководителят на звеното за
връзките с обществеността“.
§ 3. В чл. 26, ал. 3 думите „дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ се заменят
със „звеното за връзките с обществеността“.
§ 4. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в 3 дирекции:
1. дирекция „Канцелария и административно обслужване“;
2. дирекция „Човешки ресурси, връзки с
обществеността и протокол“;
3. дирек ци я „Стопанск и и счетоводни
дейности“.“
§ 5. В чл. 35 се създава т. 25:
„25. извършва заверка на документи за
образователна и за научна степен, както и
заверка на удостоверения за професионална
квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България,
необходима за достъп или за упражняване
на регулирана професия на територията на
друга държава.“
§ 6. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Дирекция „Човешки ресурси“
се заменят с „Дирекция „Човешки ресурси,
връзки с обществеността и протокол“.
2. Създават се т. 15 – 28:
„15. разработва програма за представяне
дейност та на министерството, осиг у рява
провеждането на информационната политика
на министерството и планира и координира
осъществяването є;
16. организира информационни кампании
за предварително представяне на подготвяни
от министерството проекти на нормативни
актове;
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17. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване
на общественото мнение за дейността на
министерството;
18. осигурява прозрачност и публичност
на дейността на министерството;
19. поддържа страницата на министерството
в интернет;
20. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости
и организира срещи с посланици или други
сътрудници на посолства;
21. организира протоколните представяния
на министъра и на членовете на политическия кабинет;
22. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството;
23. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България и
с представителствата на водещи сдружения,
организации и финансови инстит у ции за
уреждане на протоколни и делови срещи с
ръководството на министерството;
24. координира програмата на министъра,
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар при официални и работни
посещения в чужбина;
25. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра, на заместник-министрите и
на главния секретар;
26. координи ра и кон т роли ра организи ранет о, п ровеж данет о и п ро т околно т о
осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в
министерството;
27. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва преводи на материали
и документи от български на съответния чужд
език и обратно;
28. подготвя и изпраща поздравителни и
съболезнователни телеграми, поздравителни
адреси и друга протоколна кореспонденция
на министъра.“
§ 7. Член 38 се отменя.
§ 8. В чл. 39, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Числото „14“ се заменя с „13“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. дирекция „Организация, контрол и
инспектиране.“
3. Точка 6 се отменя.
§ 9. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Ду мите „Дирек ци я „Организаци я и
координация“ се заменят с „Дирекция „Организация, контрол и инспектиране“.
2. Точка 17 се изменя така:
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„17. осъществява контрол и инспектиране
при изпълнение на дейностите, свързани с
предучилищното възпитание и подготовка,
училищното обучение и извънкласните и
извънучилищните дейности;“.
3. Създават се т. 18 – 24:
„18. разработва и отговаря за внедряването
и прилагането на държавното образователно
изискване за инспектиране;
19. осъществява контрол и оценяване на
образователната среда и политики и инспектиране на образователната среда;
20. подпомага министъра при осъществяването на контрол върху дейността на регионалните инспекторати по образованието;
21. участва при осъществяването на контрола и оценяването на организацията на
контролната дейност в държавните детски
градини, в държавните и общинските училища
и обслужващи звена;
22. организира процедурите по налагане
на дисциплинарни наказания на директорите
на държавните детски градини и училища;
23. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове
и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната є
компетентност;
24. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната
є компетентност.“
§ 10. Член 44 се отменя.
§ 11. Приложението към чл. 27, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 27, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството на образованието, младежта и
науката – 467 щатни бройки
Политически кабинет
10
в т.ч.:
съветници и експерти към политическия кабинет
5
Главен секретар
1
Инспекторат
9
Финансови контрольори
3
Звено за вътрешен одит
10
Служител по сигурността на информацията
1
Обща администрация
87
в т.ч.:
дирекция „Канцелария и административно обслужване“
29
дирекция „Човешки ресурси, връзки с
обществеността и протокол“
21
дирекция „Стопански и счетоводни
дейности“
37
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Специализирана администрация
346
в т.ч.:
дирекция „Формиране, анализ и
оценка на политиките“
15
дирекция „Достъп до образование и
подкрепа на развитието“
23
дирекция „Образователни програми
и образователно съдържание“
35
дирекция „Квалификация и кариерно
развитие“
11
дирекция „Организация, контрол и
инспектиране“
23
дирекция „Висше образование“
21
дирекция „Наука“
15
дирекция „Младеж“
13
дирекция „Информационни и комуникационни технологии“
12
дирекция „Държавна собственост и
обществени поръчки“
25
дирекция „Финанси“
29
дирекция „Правна“
20
дирекция „Международно и европейско сътрудничество“
14
Главна дирекция „Структурни
фондове и международни
образователни програми“
90“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

10855

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на културата, приет с
Постановление № 239 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2010 г. и бр. 22 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 10, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ цифрата
„6“ се заменя със „7“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„47“ се заменя с „46“.
3. На ред „дирекция „Управление на собствеността“ цифрата „6“ се заменя с „5“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ .
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

10856
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за създаване на Съвет за електронно управление при Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Съвет за електронно управление като орган на Министерския съвет
за координация на дейностите и мерките за
въвеждане и развитие на електронното управление, наричан по-нататък „съвета“.
Чл. 2. Съветът:
1. подпомага Министерския съвет при осъществяването на политиката за електронно
управление;
2. съгласува проектите на секторни стратегии за електронно управление и/или програмите за изпълнението им в контекста на
общата стратегия за електронно управление;
3. координира и контролира синхронизираното изпълнение на секторните стратегии/
програми и общата стратегия за електронно
управление;
4. съгласува прогнозни програмни бюджети на държавните органи, организации
и институции, насочени към реализиране на
политиката за електронно управление;
5. при необходимост съгласува предложения за актуализиране на общата стратегия за
електронно управление.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърпредседателят.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник министър-председателят и
министър на финансите;
2. заместник министър-председателят и
министър на вътрешните работи;
3. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. министърът по управление на средствата
от Европейския съюз.
(4) Председателят на съвета може да кани
за участие в заседанията и други министри,
представители на други държавни институции,
на икономическите и социалните партньори,
както и на неправителствени организации,
имащи отношение към разглежданите въпроси.
Чл. 4. (1) Съветът провежда заседания
най-малко веднъж в месеца.
(2) Редовните заседания на съвета се свикват
от неговия председател. Председателят по своя
инициатива или по предложение на член на
съвета може да свиква извънредни заседания.
Предложенията за свикване на извънредни
заседания се правят писмено.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
най-малко 3 дни преди датата на заседанието.
Промени и предложения по дневния ред може
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да предлага всеки член на съвета най-късно
един ден преди датата на заседанието. Промените и предложенията в дневния ред се
гласуват от съвета.
(4) Заседанията на съвета се откриват и
провеждат, ако на тях присъстват всички
членове. При обективна невъзможност да
участват в заседание на съвета членовете му
се представляват от изрично овластени за
това заместник-министри.
(5) Съветът приема решения с мнозинство
повече от половината от неговите членове.
Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
4. информира Министерския съвет за решенията на съвета и за изразените възражения и
особени мнения по тях и предлага приемането
на съответни актове на правителството.
(2) В отсъствие на председателя на съвета
неговите функции по ал. 1, т. 1 – 3 се изпълняват от определен от него член.
Чл. 6. Дирекция „Електронно управление“
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява административното и организационно-техническото обслужване на съвета и подпомага
експертно неговата дейност, като директорът
на дирекцията е секретар на съвета.
Чл. 7. (1) Със заповед минист ър-председателят създава постоянна междуведомствена работна група, в състава на която се
включват служители с функции в областта
на електронното управление в съответните
администрации.
(2) Съветът приема правила за работата
на работната група по ал. 1.
Чл. 8. Средствата, необходими за дейността
на съвета, се осигуряват от бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за
административната реформа (обн., ДВ, бр. 64
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г. и бр. 25
от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Съветът има следните функции:
1. прави преглед на структурата, дейността
и организационното състояние на администрациите в изпълнителната власт и предлага
стратегически насоки и политики за тяхното
развитие и усъвършенстване;
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2. съгласува въпросите и проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване
и закриване на административни структури, с
определяне на техните функции и численост;
3. предлага на органите на изпълнителната
власт действия за оптимизиране работата на
подпомагащите ги администрации;
4. предлага на органите на изпълнителната
власт действия за подобряване на координацията в дейността на администрацията на
изпълнителната власт и за освобождаване от
несвойствени за нея дейности;
5. прави предложения за промени в нормативните актове, свързани с длъжностите,
подбора и статута на служителите, както и
със системата за заплащане в държавната
администрация;
6. координира политиката за подобряване
на административното обслужване;
7. обсъжда проекти на стратегически документи и нормативни актове, свързани със:
а) административната реформа на централно, областно и общинско ниво;
б) административното обслужване;
в) статута на държавния служител и управлението на човешките ресурси в държавната
администрация.“;
б) в ал. 3 изречение второ се заличава.
2. Член 2а се отменя.
3. Член 2б се отменя.
4. Член 3 се изменя така:
„Ч л. 3. Орга н иза ц ион но -т ех н и ческо т о,
експертното и финансовото обслужване на
дейността на съвета се осигурява от администрацията на Министерския съвет.“
§ 2. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г.
и бр. 15 и 25 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2 изречение второ се заличава.
2. В чл. 3, ал. 2 след думата „културата“
съюзът „и“ се заменя със запетая и накрая
се добавя „и главният секретар на Министерския съвет“.
3. В чл. 14, ал. 2, т. 12 думите „съвместно
със секретариата на постоянната работна
група „Електронно управление“ се заличават.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10857

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност (обн.,
ДВ, бр. 59 от 2009 г.; доп., бр. 71 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В приложението „Списък на стратегическите обекти и дейности от
значение за националната сигурност“, в раздел
VІ. Сектор „Транспорт“, т. 2.9 след думите „Летище Горна Оряховица“ се добавя „и Летище
Балчик“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10858

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 245 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма
„Регионално развитие“, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 83 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г.
и бр. 74 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 12, ал. 2 се създават т. 7 – 9:
„7. разходи за ремонт или замяна, включително строителство, на сгради, предназначени
за социални жилища;
8. разходи, свързани с въвеждането на обекта
по т. 7 в експлоатация (присъединяване към
външната електрическа, водопроводна, канализационна, топлофикационна и телекомуникационна система и газоразпределителна мрежа);
9. разходи за закупуване на оборудване и
обзавеждане за сгради по т. 7, предназначени
за социални жилища.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „извършени от
Управляващия орган“ и запетаята след тях се
заличават.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. разходи, свързани с идентифициране на
проектни идеи и подготовка на проектопредложения, съответстващи на Оперативната програма, разработване и поддържане на списък от
„готови за финансиране“ проекти; извършване
на проучвания, включително предпроектни проучвания; инженерингови услуги; подготовка на
експертни доклади; технически спецификации
и документации за възлагане на обществени
поръчки; одит; анализи, консултации, както и
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наемане на външна експертна помощ за подобряване на системата за управление и контрол
на конкретния бенефициент и управлението и
изпълнението на проекти от страна на конкретния бенефициент.“
3. Създават се т. 4 – 9:
„4. разходи за разработване и изпълнение на
програми за обучение (наемане на експерти,
организиране на обучения, обучителни материали и др.) за улесняване изпълнението на
операциите по Оперативната програма;
5. разходи за възнаграждения и доплащане
към възнаграждения за човешки ресурси за
стимулиране на конкретните бенефициенти за
изпълнението на конкретни задачи и за тяхната
извънредна работа по управлението, контрола,
изпълнението, мониторинга, осигуряването на
информация и публичност;
6. разходи за доставка, инсталиране и поддръжка на оборудване, апаратура, компютризирани системи за управление, включително
хардуер, софтуер, програмни продукти и приложения и други, необходими за управлението,
изпълнението, наблюдението и контрола на
средносрочни рамкови инвестиционни програми и на проектните фишове/проектните
предложения;
7. разходи за информационни кампании, проучване на общественото мнение, кръгли маси,
обществени форуми и фокус групи, публикации,
анкети, проучвания, семинари за стимулиране
на гражданската подкрепа и отговорност за
предлаганите инвестиции, участия в медиите, информационни филми и клипове по телевизията,
реклами и други контакти с пресата, насочени
към осигуряване на необходимата подкрепа за
публичност и популяризиране на предоставената
помощ по схемите за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ;
8. разходи за участия, организиране и провеждане на специализирани обучения (работни
срещи, семинари, обмен на добри практики и
опит и др.) за укрепване капацитета на конкретните бенефициенти в страната и в чужбина
на база анализ на нуждите и план за обучение;
9. разходи за командировки (пътни, дневни
и квартирни) на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на
средносрочни рамкови инвестиционни програми
или проектни предложения, при положение
че са извършени и отчетени в съответствие с
приложимата нормативна уредба в тази област.“
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 8:
„8. „Социални жилища“ са жилища, предназначени за домакинства с ниски доходи или лица
със специални нужди съгласно чл. 7, параграф
2а от Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно
Европейския фонд за регионално развитие и
за отмяна на Регламент № 1783/1995 (консолидирана версия) по отношение на допустимите
интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани общности.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10868
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2011 г.
за предоставяне на финансови средства от
централния бюджет за 2011 г. по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2011 г. за финансиране
на приоритетни инфраструктурни обекти
(обн., ДВ, бр. 25 от 2011 г.; изм., бр. 71 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 числото „50 000 000“ се
заменя с „50 500 000“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 7:
„7. Обекти „Текущ ремонт“
500 000“
Ремонт на „Път І-І Монтана – Враца – Мездра, участък от км 147+121 до км 151+003,78 с
дължина 3,882 км, в регулацията на гр. Враца“.
2. На ред „Всичко“ числото „50 000 000“
се заменя с „50 500 000“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
28 септември 2011 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
10937

РЕШЕНИЕ № 722
ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайсошисти, от находище „Чешмата“, разположено в землищата на с. Черни
рид и с. Кобилино, община Ивайловград, област
Хасково, на ЕТ „Орхан Селимов – 77 – Еуро
Гнайс – Иван Димов“ – София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Чешмата“, разположено в землищата на с. Черни рид и с. Кобилино,
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община Ивайловград, област Хасково, който се
извършва със средства на концесионера и на
негов риск. Находището е индивидуализирано
с координатите на точки от № 1 до № 14 по
контура на запасите в координатна система
„1970 г.“ и е с площ 156 366 кв. м.
2. Определя концесионна площ с размер
183 466 кв. м, включваща площта на утвърдените
запаси от находище „Чешмата“ и необходимите
площи за осъществяване на дейността по концесията, при граници с координати на точките
от № 1 до № 18 включително в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Концесионерът няма право да извършва
допроучване, добив, складиране, преработка и
транспорт на подземни богатства в границите на
сервитутната зона, предназначена за предпазване
на път от републиканската пътна мрежа – III5908, без разрешение, издадено при условията
и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
Сервитутната зона е с площ 1952 кв. м и е
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 4 съгласно координатен регистър в
координатна система „1970 г.“, представляващ
неразделна част от концесионния договор.
4. Определя срок на концесията 25 години.
5. Определя пряко за концесионер ЕТ „Орхан
Селимов – 77 – Еуро Гнайс – Иван Димов“,
София – титуляр на Удостоверение за търговско
откритие № 0187 от 2 юни 2005 г.
6. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
6.1. Основни права на концесионера:
6.1.1. да добива гнайсошисти в границите
на находището по т. 1;
6.1.2. право на собственост върху добитите
гнайсошисти;
6.1.3. право на ползване върху технологичните
отпадъци от добива и първичната преработка;
6.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
гнайсошисти;
6.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
6.1.6. да извършва с осигурени от него
средства, на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
6.2. Основни задължения на концесионера:
6.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
6.2.2. да изготви и представи на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма:
6.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземни богатства;
срокът за предоставянето му е 6 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуването му с министъра на иконо-
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миката, енергетиката и туризма (въз основа на
проведени процедури по Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
разнообразие за инвестиционното предложение
в неговата цялост, включително площта на
утвърдените запаси от находище „Чешмата“
и необходимите площи за осъществяване на
дейността по концесията) цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния
договор;
6.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните
органи; срокът за представянето му е 6 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна част
от концесионния договор;
6.2.2.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията; срокът за представянето му е
31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 6 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
6.2.2.4. план за управление на минните отпадъци; срокът за представянето му е 6 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след одобряване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
6.2.2.5. шестмесечни отчети за действително
добитите количества подземни богатства – до
15 дни след изтичането на съответното шестмесечие;
6.2.2.6. окончателен годишен отчет за действително добитите и продадени количества
скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти,
и среднопретеглената им продажна цена за
съответния период – до 15 януари на следващата година;
6.2.2.7. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка,
в т.ч. за изменението на запасите и ресурсите
през изтеклата година, както и за извършените
инвестиции;
6.2.2.8. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
6.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
6.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като се
спазват нормите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;
6.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и да
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им предоставя документи и информация, имащи
отношение към изпълнението на задълженията
по концесионния договор;
6.2.6. да води и да предоставя на министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или
на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите
на концесионната площ по т. 2;
6.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма геоложка, техническа
или друга документация и информация, която
притежава във връзка и по повод на концесията;
6.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи от археолог от Регионалния исторически
музей – Хасково;
6.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ;
6.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
6.2.11. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия
и в срокове, определени в съгласувания проект
по т. 6.2.2.2;
6.2.12. да застрахова дейността по добива от
обекта на концесията срещу рискове от влошаване на минно-геоложките, техноложките и
икономическите характеристики на находището,
настъпили вследствие на природни бедствия и
аварии, водещи до обективна невъзможност за
изпълнение на съгласуваните работни проекти;
6.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
6.3. Основни права на концедента:
6.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
6.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
6.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния
договор и условията на концесията, включително
чрез право на достъп до концесионната площ
по т. 2 и чрез получаване от концесионера на
документи и информация;
6.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
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6.4. Основни задължения на концедента:
6.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
6.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия,
включително чрез своевременно съгласуване
на представените от концесионера цялостен
работен проект и годишни работни проекти.
7. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след:
7.1.1. съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма на цялостния
работен проект по т. 6.2.2.1, на първия годишен работен проект по т. 6.2.2.3, на плана за
управление на минните отпадъци по т. 6.2.2.4 и
след влизане в сила на положително решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение
за добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Чешмата“, разположено
в землищата на с. Черни рид и с. Кобилино,
община Ивайловград, област Хасково, по
реда на Закона за опазване на околната среда
и предвид чл. 31, ал. 1 във връзка с ал. 4 от
Закона за биологичното разнообразие;
7.1.2. съгласуване на цялостния работен проект по т. 6.2.2.1 с Агенция „Пътна инфраструктура“ с оглед получаване на разрешение, издадено
по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
7.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.2.1. да спазва действащото законодателство;
7.2.2. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. актовете и
предписанията на всички компетентни органи,
както и изискванията за опазване на културното
наследство, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
7.2.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
7.2.4. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.2.5. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Чешмата“ – приложение към концесионния договор, представена от
ЕТ „Орхан Селимов – 77 – Еуро Гнайс – Иван
Димов“ – София;
7.2.6. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични изисквания;
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7.2.7. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.2.8. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите и плановете по
т. 6.2.2;
7.2.9. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.2.10. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти.
7.3. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии от
концесионната площ, върху които е придобил
право на собственост, върху които има учредено
право на ползване или за които има сключен
договор за наем със собственика на земята.
7.4. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
7.5. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
7.6. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му и представянето на
банкова гаранция по т. 9.1.1.
8. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния
договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния
договор:
9.1. Безусловна неотменяема годишна гаранция от банка за гарантиране изпълнението
на задължението за заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки:
9.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 6979 лв.
и се представя на концедента до 3 месеца след
влизане в сила на решението, но не по-късно от
датата на подписване на концесионния договор;
9.1.2. за всяка следваща година гаранцията е
в размер 100 на сто от концесионното плащане
и дължимия върху него ДДС за предходната
година и се представя на концедента в 30-дневен срок след изтичане периода на плащане;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответната година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер
на средствата се договарят между страните в
концесионния договор.
9.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията и
сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят
в концесионния договор.
9.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението
на отделните задължения се определят в концесионния договор.
9.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999
г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб.
м, а за останалата част от добитото подземно
богатство – съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ от методиката, не може да бъде по-ниско
от 0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират ежегодно с процента на увеличение на
цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова
статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-нисък от 2908 лв.
(без ДДС), определен в съответствие с чл. 2,
ал. 1 от методиката по т. 10.3.
10.6. Цялото концесионно плащане, определено по реда на т. 10.3 или 10.5 (без ДДС), се
внася по бюджета на община Ивайловград по
ред, определен в концесионния договор.
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10.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и 10.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
11. Определя други изисквания, свързани с
концесията:
11.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
11.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно
съгласие, а в случай на непостигане на съгласие
спорът се решава по съдебен ред.
12. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с ЕТ „Орхан Селимов – 77 – Еуро Гнайс – Иван Димов“ – София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и прекратяването на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Чешмата“
Координатна система „1970 г.“
№
1
1.

Y
2
9462561,5

X
3
4530597,9

2.

9462624,8

4530511,2

3.

9462542,9

4530351,8

4.

9462637,3

4530220,8

5.

9462785,3

4530239,6

6.

9462839,3

4530282,1

7.

9462902,9

4530216,1

8.

9462794,7

4530133,0

9.

9462929,7

4529981,6

10.

9462877,6

4529935,0

11.

9462903,8

4529812,3
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1
12.

2
9462858,5

3
4529748,3

13.

9462716,9

4529885,4

14.

9462578,7

4530049,8

15.

9462486,5

4530207,4

16.

9462364,8

4530328,7

17.

9462255,9

4530350,1

18.

9462393,6

4530470,6

10869

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № Iз-2431
от 19 септември 2011 г.

за реда за създаване, поддържане и водене на
регистрите на доброволните формирования
и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на
доброволните формирования и на персоналния
идентификационен номер на доброволците
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за
създаване, поддържане и водене на регистрите
на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, както
и редът за определяне на уникалния код на
доброволните формирования и на персоналния
идентификационен номер на доброволците.
(2) В Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ в Министерството
на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР) се
създават, поддържат и водят:
1. регистър на доброволните формирования
за преодоляване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и на доброволците,
включени в тях;
2. регистър на преподавателите за обучение
на доброволци.
Чл. 2. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР,
определя със заповед длъжностните лица,
които извършват дейността по чл. 1.
(2) Длъжностните лица по ал. 1:
1. получават и обработват данните, подлежащи на вписване;
2. извършват вписвания и заличавания в
регистрите;
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3. изготвят уведомления до кметове на
общини, когато предоставените документи за
вписване не са пълни или данните за тях не
съответстват на изискванията на наредбата;
4. осигуряват публикуването на публичната информация от регистъра на интернет
страницата на дирекцията и я актуализират;
5. определят уникалния код на доброволното формирование;
6. изготвят удостоверението по чл. 10,
ал. 1 и 2;
7. съхраняват предадените им документи
за въвеждане в регистъра.
(3) Дейността по ал. 1 се извършва при
спазване изискванията на Закона за защита
на личните данни.
Чл. 3. (1) Регистрите се създават, поддържат
и водят на хартиен и електронен носител.
(2) Регистрите върху хартиен носител се
водят в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязват
наименованието на регистъра и номерът на
тома. Съхраняват се в специални заключващи
се каси или шкафове.
(3) Данните на електронен носител се водят и съхраняват на твърд диск на невключен
във външна мрежа компютър, с оторизиран
достъп само на длъжностните лица по чл. 2.
(4) Определените за съхраняване на данните
от регистъра помещения се заключват.
(5) Промяна в обстоятелствата, вписани в
регистрите, се извършва по реда на вписването.
(6) Корекции в регистрите се извършват
служебно или по искане на кметове на общини или на преподаватели за обучение на
доброволци.
(7) Данните от регистрите се съхраняват
в архив за срок две години считано от датата
на заличаването им от регистрите, след което
се унищожават.
Чл. 4. (1) Регистрите съдържат публична
и служебна информация.
(2) Публична информация са: уникалният
код и наименованието, ако има такова, на
доброволното формирование, както и трите
имена, образоването, специалността, квалификацията и предоставената връзка за контакт
на преподавателите.
(3) Информацията по ал. 2 се публикува
на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
Чл. 5. Регистрите се водят по области,
подредени по азбучен ред и по общини, и по
азбучен ред за съответната област.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТЪР НА ДОБРОВОЛНИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
Чл. 6. (1) Кметът на общината след съгласуване с началника на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
(РСПБЗН) подава заявление за вписване на
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доброволно формирование в регистъра (приложение № 1). Към заявлението се прилагат
следните документи:			
1. копие от решението на общинския съвет
за създаване на доброволното формирование;
2. списък на доброволците с трите им
имена и ЕГН;
3. декларации (приложение № 2) на доброволците за съгласие личните им данни да
бъдат обработвани за целите на регистъра;
4. копия от сключените договори с доброволците.
(2) При установяване на непълноти или
несъответствие с изискванията на наредбата в подадените документи директорът на
ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок писмено
уведомява кмета на общината.
(3) Вписването на доброволното формирование в регистъра се извършва в 14-дневен
срок от получаване на заявлението по ал. 1
или от отстраняване на непълнотите в него.
Чл. 7. (1) При регистрация доброволното
формирование полу чава уникален код за
страната.
(2) Уникалният код на доброволните форми ровани я се съст ои о т последователно
изписване в една редица на букви и цифри,
разделени с тирета, на:
1. международния знак на Република България – BG;
2. буквен код на областта (приложение № 3);
3. пореден номер на общината (района),
подредена по азбучен ред в съответната област
(приложение № 4);
4. пореден номер на доброволното формирование в общината (района).
Чл. 8. (1) Доброволците се регистрират към
доброволното формирование, в което участват.
(2) Всеки доброволец получава персонален
идентификационен номер, който се определя,
като към уникалния код на доброволното
формирование, определен по чл. 7, ал. 2, се
добави поредният номер при вписването на
доброволеца в регистъра.
Чл. 9. В регистъра се вписват следните
данни:
1. уникалният код на доброволното формирование и наименованието му, ако има такова;
2. трите имена и ЕГН на доброволците, които участват в доброволното формирование, и
техният персонален идентификационен номер;
3. датата на регистрацията.
Чл. 10. (1) В 14-дневен срок от датата на вписването в регистъра директорът на ГДПБЗН –
МВР, издава удостоверение за уникалния код
на доброволното формирование (приложение
№ 5). Номерът и датата на издаване на удостоверението се вписват в регистъра.
(2) В 14-дневен срок от датата на вписването в регистъра длъжностните лица по чл. 2
изготвят удостоверение за персонален иден-
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тификационен номер на доброволеца, което
се подписва от директора на ГДПБЗН (приложение № 6). Номерът и датата на издаване
на удостоверението се вписват в регистъра.
(3) Удостоверенията по ал. 1 и 2 се изпращат
на кмета на общината и се съхраняват при него.
(4) Въз основа на удостоверението по ал. 2
кметът на общината издава карта на доброволеца по образец (приложение № 7). На гърба
на картата са записани правата на доброволеца
по чл. 91з, ал. 2 ЗМВР. Доброволецът получава
картата си срещу подпис и се задължава да
я върне на кмета при прекратяване на договора си или на доброволното формирование,
в което участва.
(5) При настъпили промени в данните за
доброволното формирование кметът на общината подава заявление (приложение № 8) за
вписването им в регистъра в 14-дневен срок
от настъпване на съответните обстоятелства.
Чл. 11. (1) При прекратяване на доброволното формирование или на договора с
доброволеца к мет ът на общината подава
заявление за заличаване на данни от регистъра (приложение № 9) в 14-дневен срок от
решението на общинския съвет, съответно
от прекратяване на договора с доброволеца. Към заявлението кметът на общината
прилага решението на общинския съвет за
прекратяване на доброволното формирование
и издадените удостоверения по чл. 10, ал. 1
и 2, за поставяне на щемпел „Невалидно“,
заличаване на данните от регистъра и архивирането им.
(2) При установяване на непълноти в заявлението по ал. 1 за заличаване директорът
на ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок писмено
уведомява кмета на общината.
(3) Заличаването се извършва в тридневен
срок от получаване на заявлението по ал. 1
или от отстраняване на непълнотите по ал. 2.
Г л а в а

т р е т а

РЕГИСТЪР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
Чл. 12. Преподаватели за обу чение на
доброволци могат да бъдат лица с висше образование и които имат не по-малко от 5 г.
професионален опит в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението или
като преподаватели във висши училища в
сферата на защитата на населението.
Чл. 13. (1) Лицата, желаещи да бъдат
вписани в регистъра на преподавателите за
обучение на доброволци, подават заявление
(приложение № 10), към което прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. копие от диплом за завършено образование;
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3. декларация (приложение № 11) за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за
целите на регистъра и публичната информация
от тях по чл. 4, ал. 2 да бъде публикувана в
интернет страницата на ГДПБЗН – МВР;
4. копие от документ за професионалния
опит на лицето.
(2) В заявлението по ал. 1 лицата посочват
връзка за контакт.
Чл. 14. (1) Директорът на ГДПБЗН – МВР,
със заповед определя състав на постоянна
комисия, която разглежда заявленията по
чл. 13 в 14-дневен срок от постъпването им.
(2) Комисията преценява съответствието
на образованието, п рофесиона лни я опи т
на заявителя за вписване в регистъра и се
произнася с решение за вписване, съответно
отказ. Отказът за вписване в регистъра се
мотивира.
(3) Вписването в регистъра се извършва
въз основа на решението на комисията.
(4) В 14-дневен срок от вписването в регистъра директорът на ГДПБЗН – МВР, издава удостоверение на лицето, че е вписано
в регистъра на преподавателите за обучение
на доброволци (приложение № 12).
Чл. 15. В регистъра се вписват: трите имена,
ЕГН, образованието, специалността, квалификацията, научната степен, званието, адресът,
местоработата и телефоните за контакт на
преподавателя за обучение на доброволци.
Чл. 16. (1) За всяко лице, вписано в регистъра на преподавателите за обучение на
доброволци, се създава досие.
(2) Досието по ал. 1 съдържа заявлението
за вписване, приложените към него документи
и копия от решението и от удостоверението
по чл. 14, ал. 2 и 4.
Чл. 17. При промяна във вписаните в регистъра данни преподавателят за обучение
на доброволци подава писмено заявление
(приложение № 13) до директора на ГДПБЗН –
МВР, в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
Чл. 18. (1) Лицата, вписани в регистъра на
преподавателите за обучение на доброволци,
могат да подадат заявление за заличаване от
него (приложение № 14).
(2) Заличаването на данните от регистъра
се извършва в тридневен срок от получаване
на заявлението по ал. 1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 47, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
§ 2. Отменя се Наредба № Н-2 от 2007 г.
за регистрите на доброволните формирования
за защита при бедствия и на преподавателите
за обучение на доброволци (обн., ДВ, бр. 39
от 2007 г.; изм., бр. 102 от 2008 г.).
§ 3. Издадените удостоверения за вписване
и определяне на уникален код на доброволните формирования и за персонален иденти-
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фикационен номер на всеки доброволец, за
преподавателите за обучение на доброволци
по реда на отменената наредба запазват
действието си.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА
ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
от
...................................................................,
(трите имена)

кмет на община ..............., област ................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № Iз2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане
и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на
доброволци и за определяне на уникалния код
на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците
моля да бъде вписано в регистъра доброволното
формирование
........................................................................................
(наименование на доброволното формирование)

с адрес: гр./с. ..................., ул. ........................ № ......,
и да му бъдат дадени уникален код, както и
персонални идентификационни номера на доброволците от състава му.
Прилагам:
1. Копие от решението на общинския съвет
за създаване на доброволното формирование.
2. Списък на доброволците с трите имена
и ЕГН.
3. Декларации на доброволците за съгласие
личните им данни да бъдат обработвани за целите на регистър.
4. Копия от сключените договори с доброволците.
Град: .................
С уважение: ....................
Дата:
Кмет на община: .............

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1, т. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ..............................................
.......................................................................................,
(трите имена по лична карта)

с ЕГН ................................., притежаващ/а л. к. ..
.......................................................................................,
(№, издадена от, на)

живущ/а на адрес: ....................................................,
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ДЪРЖАВЕН

ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен/а личните ми данни във връзка с
Наредба № Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване,
поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите
за обучение на доброволци, за определяне на
уникалния код на доброволните формирования
и на персоналния идентификационен номер на
доброволците (трите имена и ЕГН) да бъдат
обработени за целите на регистъра на доброволните формирования.
Място: .................
Декларатор:
Дата:
............................................

Приложение № 3
към чл. 7, ал. 2, т. 2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ОБЛАСТ
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Добрич
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

БУКВЕН КОД
Е
А
В
ВТ
ВН
ВР
ЕВ
К
КН
ОВ
М
РА
РК
ЕН
РВ
РР
Р
СС
СН
СМ
С
СО
СТ
ТХ
Т
Х
Н
У

Приложение № 4
към чл. 7, ал. 2, т. 3
№ по
ред

Община
БЛАГОЕВГРАД

1.
2.
3.

Банско
Белица
Благоевград

ВЕСТНИК
№ по
ред
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

С Т Р. 6 9
Община

Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
БУРГАС
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
М. Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
ВАРНА
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
В. Търново
Г. Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
П. Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
ВИДИН
Белоградчик

С Т Р.
№ по
ред
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

70
Община

90.
91.
92.
93.
94.

Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
ВРАЦА
Борован
Бяла Слатина
Враца
Козлодуй
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
ДОБРИЧ
Балчик
Ген. Тошево
Добрич
Добричка
Каварна
Крушари
Тервел
Шабла
КЪРДЖАЛИ
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил

95.

Невестино

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
№ по
Община
ред
96.
Рила
97.
Сапарева баня
98.
Трекляно
ЛОВЕЧ
99.
Априлци
100.
Летница
101.
Ловеч
102.
Луковит
103.
Тетевен
104.
Троян
105.
Угърчин
106.
Ябланица
МОНТАНА
107.
Берковица
108.
Бойчиновци
109.
Брусарци
110.
Вълчедръм
111.
Вършец
112.
Г. Дамяново
113.
Лом
114.
Медковец
115.
Монтана
116.
Чипровци
117.
Якимово
ПАЗАРДЖИК
118.
Батак
119.
Белово
120.
Брацигово
121.
Велинград
122.
Лесичово
123.
Пазарджик
124.
Панагюрище
125.
Пещера
126.
Ракитово
127.
Септември
128.
Стрелча
ПЕРНИК
129.
Брезник
130.
Земен
131.
Ковачевци
132.
Перник
133.
Радомир
134.
Трън
ПЛЕВЕН
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Белене
Гулянци
Долни Дъбник
Д. Митрополия
Искър
Кнежа
Левски
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142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

ДЪРЖАВЕН
Община

Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
ПЛОВДИВ
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Сопот
Стамболийски
Съединение
Хисар
РАЗГРАД
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил
Цар Калоян
РУСЕ
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово
СИЛИСТРА
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Ситово
Тутракан
СЛИВЕН
Котел
Нова Загора

ВЕСТНИК
№ по
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188.
Сливен
189.
Твърдица
СМОЛЯН
190.
Баните
191.
Борино
192.
Девин
193.
Доспат
194.
Златоград
195.
Мадан
196.
Неделино
197.
Рудозем
198.
Смолян
199.
Чепеларе
СОФИЯ-ГРАД
200.
Столична община
СОФИЯ ОБЛАСТ
201.
Антон
202.
Божурище
203.
Ботевград
204.
Годеч
205.
Горна Малина
206.
Долна баня
207.
Драгоман
208.
Елин Пелин
209.
Етрополе
210.
Златица
211.
Ихтиман
212.
Копривщица
213.
Костенец
214.
Костинброд
215.
Мирково
216.
Пирдоп
217.
Правец
218.
Самоков
219.
Своге
220.
Сливница
221.
Чавдар
222.
Челопеч
СТ. ЗАГОРА
223.
Бр. Даскалови
224.
Гурково
225.
Гълъбово
226.
Казанлък
227.
Мъглиж
228.
Николаево
229.
Опан
230.
Павел баня
231.
Раднево
232.
Стара Загора
233.
Чирпан
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ред
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

ДЪРЖАВЕН
Община

ТЪРГОВИЩЕ
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Мин. бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
ШУМЕН
В. Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Н. Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Шумен
ЯМБОЛ
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

ВЕСТНИК
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дадена от министъра на вътрешните работи (ДВ,
бр. 77 от 2011 г.), удостоверявам, че:
Доброволното формирование (наименование)
е вписано в регистъра и получава следния уникален код:.....................................................................
гр. ................
Дата

Директор на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и
защита на населението“ – МВР

Приложение № 6
към чл. 10, ал. 2
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
ЗА ПЕРСОНАЛЕН ИДЕНТИФИК АЦИОНЕН
НОМЕР НА ДОБРОВОЛЕЦ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ
И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
№ ............./дата ...............
На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № Iз2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане
и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение
на доброволци, за определяне на уникалния код
на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците,
издадена от министъра на вътрешните работи,
удостоверявам, че:

Приложение № 5
към чл. 10, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР

Доброволецът
...............................................................................,
(трите имена)
получава следния персонален
идентификационен номер:
................................................................................
гр. ................
Дата

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
ЗА УНИКАЛЕН КОД
на доброволно формирование за преодоляване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях
№ ............./дата ...............
на основание чл. 10, ал. 1 от Наредба № Iз2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане
и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на
доброволци, за определяне на уникалния код на
доброволните формирования и на персоналния
идентификационен номер на доброволците, из-

Директор на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и
защита на населението“ – МВР

Приложение № 7
към чл. 10, ал. 4
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
КОД:
ОБЩИНА ………………………………………

снимка

Карта на доброволец
Име
….………………...…………………
Презиме ….………………...…………………
Фамилия ….………………...…………………
ЕГН
….………………...…………………
ПИН
….………………...…………………

Дата: ………… Кмет на общината: _____________

(подпис и печат)
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ДЪРЖАВЕН
Гръб

При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп
до мястото на бедствието или произшествието,
до изкуствени и естествени водоизточници
органите за пожарна безопасност и защита на
населението имат право:
1. да влизат в жилищни, производствени и др.
сгради и помещения на физически и юридически лица;
2. да разрушават сгради или части от тях, да
разглобяват конструкции, да отстраняват, унищожават или повреждат имущество или насаждения, когато нямат друг начин за извършването
на дейността;
3. да използват безвъзмездно водоизточници
и водопроводни мрежи за осигуряване на необходимите количества вода при бедствия, за
гасене на пожари и при извънредни ситуации.

Приложение № 8
към чл. 10, ал. 5
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ
В РЕГИСТЪРА Н А ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМ И РОВА Н И Я ЗА П РЕОДОЛ Я ВА Н Е И Л И
ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
..................................................................................,
(трите имена)
кмет на община ............., област ...........................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъдат вписани в регистъра на доброволните формирования следните настъпили
промени, касаещи доброволно формирование .....
(име) с код ............
1. .............................................................................
2. .............................................................................
Прилагам:
3. .............................................................................
(документи, доказващи промените)

Място:
Дата:

С уважение:

ВЕСТНИК
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Приложение № 9

към чл. 11, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗА ПРЕОДОЛ ЯВА НЕ ИЛИ ОВЛ А Д ЯВА НЕ
НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ
СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
................................................................................,
(трите имена)
кмет на община ..............., област .........................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъде заличено от регистъра доброволното формирование ..............................................
................................................................./доброволец/и
(наименование на доброволното формирование)

с адрес: гр./с. ..................., ул. ............................... № ....,
община .........................., област ................................
Прилагам:
1. Копие от решението на общинския съвет за
закриване на доброволно формирование.
2. Удостоверение за уникален код на доброволното формирование.
3. Удостоверения за персонален идентификационен номер на доброволците (......... бр.).
Място:
С уважение:
Дата:

Приложение № 10
към чл. 13, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
ЗА ПРЕОДОЛ ЯВА НЕ ИЛИ ОВЛ А Д ЯВА НЕ
НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ
СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
....................................................................................,
(трите имена)

Адрес: гр./с. ................, ул. ........................... № ........,
община ...................., област .....................................,
тел. ...................., факс ............., e-mail .....................

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Мол я да бъда вк лючен/а в регист ъра на
преподавателите за обучение на доброволци за
преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.
Прилагам:
1. Автобиография.
2. Копие от диплома за завършено образование.
3. Декларация – приложение № 11 към чл. 13,
ал. 1, т. 3.
4. Копие от други документи, удостоверяващи
квалификацията и професионалния ми опит.
5. Други ...................................................................
Място:
С уважение:
Дата:

Приложение № 11
към чл. 13, ал. 1, т. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ..........................................
.........................................................................................,
(трите имена по паспорт)

с ЕГН .............................................., притежаващ/а
л. к. ................................................................................
(№, издадена от, на)

живущ/а на адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,
че съм съгласен/а личните ми данни във връзка
с Наредба № Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на
доброволните формирования и на преподавателите
за обучение на доброволци, за определяне на
уникалния код на доброволните формирования
и на персоналния идентификационен номер на
доброволците, издадена от министъра на вътрешните работи, да бъдат обработвани за целите на
регистъра на преподавателите за обучение на
доброволци и публичната информация от тях
по чл. 4, ал. 2 да бъде публикувана в интернет
страницата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
Място:
Декларатор:
Дата:

Приложение № 12
към чл. 14, ал. 4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ........./дата ........
На о снова н ие ч л. 14, а л. 4 о т Нар едба
№ Iз-2431 от 2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните
формирования и на преподавателите за обучение
на доброволци, за определяне на уникалния код
на доброволните формирования и на персоналния идентификационен номер на доброволците
удостоверявам, че:
Лицето .............................................................. (трите имена) е вписано в регистъра на преподавателите за обучение на доброволци под № ...........
гр. София
Директор на Главна дирекция
Дата:
„Пожарна безопасност и
защита на населението“ – МВР
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Приложение № 13
към чл. 17

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ
В РЕГИСТЪРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА
ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ,
ПОЖ АРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
.........................................................................................
(трите имена)

Адрес: гр./с. ................, ул. ........................... № ........,
община ...................., област .....................................,
тел. ...................., факс ............., e-mail .....................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъдат вписани в регистъра на преподавателите за обучение на доброволци следните
промени:
1. ................................................................................
2. ...............................................................................
Прилагам:
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
(документи, доказващи промените)

Място:
Дата:

С уважение:

Приложение № 14
към чл. 18, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР
ЗАЯ В Л Е Н И Е
ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА
БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ ТЯХ
от
.....................................................................................
(трите имена)

Адрес: гр./с. ................, ул. ........................... № ........,
община ...................., област .....................................,
тел. ...................., факс ............., e-mail .....................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъда заличен от регистъра на преподавателите за обучение на доброволци.
Прилагам удостоверение за вписване в регистъра
на преподавателите на доброволци.
Място:
С уважение:
Дата:
10776
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НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда при
пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.;
доп., бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от
2001 г.; изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2005 г., бр. 41 и 56 от 2006 г.; изм.,
бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от
2008 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 7 се
създават т. 26, 27, 28, 29, 30 и 31:
„26. Ръководител сектор;
27. Механик;
28. Технолог радиоактивни материали (РАМ);
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29. Манипулант по преработка на радиоактивни материали (РАМ);
30. Манипулант на дезактивация;
31. Ръководител лаборатория.“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 8 се
създава т. 19:
„19. Ръководител група.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази инструкция се издава на основание
чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 4 от заключителните
разпоредби на Наредбата за категоризиране на
труда при пенсиониране.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от 1 юли 2011 г.
Управител: Б. Петков
10802
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 109
от 21 юли 2011 г.
за прехвърляне на права и задължения, произтичащи от Разрешение № 72 от 16.12.2010 г.
във връзка с Разрешение № 38 от 05.10.2007 г.
за търсене и проучване на твърди горива – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за
подземните богатства, в площ „Момин брод“, общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана
На основание чл. 25 във връзка с чл. 23, ал. 1
от Закона за подземните богатства, чл. 27.1, 27.2,
27.3 от договора за търсене и проучване в площ
„Момин брод“ от 19.10.2007 г., Разрешение № 38
от 05.10.2007 г. и Разрешение № 72 от 16.12.2010 г.
разрешавам:
1. „Енемон а“ – А Д , г р. Ко з лод у й , ЕИ К
020955078, със седалище и адрес на управление
гр. Козлодуй, ул. Панайот Хитов 1А, титуляр
на Разрешение № 72 от 16.12.2010 г. във връзка
с Разрешение № 38 от 05.10.2007 г. за търсене и
проучване на твърди горива – полезни изкопаеми
по чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗПБ, в площ „Момин брод“,
общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана, да прехвърли изцяло правата и задълженията
си, предоставени с горепосочените разрешения
на „Артанес Майнинг Груп“ – АД, София, ЕИК
201539846, със седалище и адрес на управление
София, ул. Коста Лулчев 20.
2. С прехвърляне на правата и задълженията,
произтичащи от Разрешение № 72 от 16.12.2010 г.
във връзка с Разрешение № 38 от 05.10.2007 г.,
„Енемона“ – АД, гр. Козлодуй, прехвърля на
„Артанес Майнинг Груп“ – АД, София, изцяло правата и задълженията си по договора от
19.10.2007 г. за търсене и проучване на твърди
горива – полезни изкопаеми по чл. 2, ал. 1,
т. 4 ЗПБ, в площ „Момин брод“, общини Лом,
Медковец и Якимово, област Монтана, изменен
с две допълнителни споразумения съответно от
27.02.2009 г. и от 16.03.2011 г.
3. „Артанес Майнинг Груп“ – АД, София,
встъпва изцяло в правата и задълженията на
„Енемона“ – АД, гр. Козлодуй, произтичащи от
Разрешение № 72 от 16.12.2010 г. във връзка с
Разрешение № 38 от 05.10.2007 г. и сключения на
19.10.2007 г. договор за търсене и проучване на
твърди горива, полезни изкопаеми по чл. 2, ал. 1,
т. 4 ЗПБ, в площ „Момин брод“, общини Лом,
Медковец и Якимово, област Монтана, изменен
с две допълнителни споразумения съответно от
27.02.2009 г. и от 16.03.2011 г.
4. Прехвърлянето на права и задължения по
Разрешение № 72 от 16.12.2010 г. във връзка с
Разрешение № 38 от 05.10.2007 г. и договор от
19.10.2007 г. за търсене и проучване на твърди
горива – полезни изкопаеми по чл. 2, ал. 1,

т. 4 ЗПБ, в площ „Момин брод“, общини Лом,
Медковец и Якимово, област Монтана, изменен
с две допълнителни споразумения съответно от
27.02.2009 г. и от 16.03.2011 г., ще се извърши със
сключване на допълнително тристранно споразумение между „Енемона“ – АД, гр. Козлодуй,
„Артанес Майнинг Груп“ – АД, София, и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
5. Разрешението за прехвърляне правата и задълженията, предоставени с разрешения № 72 от
16.12.2010 г. и № 38 от 05.10.2007 г., влиза в сила
от датата на подписването на допълнителното
тристранно споразумение между „Енемона“ – АД,
гр. Козлодуй, „Артанес Майнинг Груп“ – АД,
София, и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6. Разходите по прехвърлянето на правата и
задълженията са за сметка на „Енемона“ – АД,
гр. Козлодуй – титуляр на Разрешение № 72 от
2010 г. във връзка с Разрешение № 38 от 2007 г.
7. Контролът по изпълнение на разрешението
и на допълнителното тристранно споразумение
се осъществява от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.
10671

Министър: Тр. Трайков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 727
от 20 декември 2010 г.
В дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община е постъпило заявление с
вх. № ГР-94-Ю-22 от 5.06.2007 г. от Юри Ангелов,
ул. Чепино 1, с искане за допускане изработването
на ПУП – план за регулация и план за застрояване
за ПИ 1172 и ПИ 1173, кад. лист 269, кв. 8А, м.
Задгарова артерия. Устройствената процедура е
допусната с мотивирано предписание от писмо
№ ГР-94-Ю-22 от 11.07.2007 г. на главния архитект
на СО. Проектът за подробен устройствен план
отговаря на предвижданията на общия устройствен план на Столичната община.
Предвиденото с проекта изменение на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за план-извадка, изменение на
план за регулация и план за застрояване в случая
на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е Столичният
общински съвет.
Представеният проект за план за регулация и
план за застрояване е съгласуван от експлоатиращите предприятия и от отделите при ДАГ по
специалности. Обявен е по реда на чл. 128, ал. 3
и 5 ЗУТ. С писмо № АС-6602-221 от 17.08.2007 г.
кметът на район „Сердика“ удостоверява, че в
законоустановения срок няма постъпили възражения. Проектът е разгледан от ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-98 от 18.09.2007 г.,
т. 29, е приет с корекции на основание скица на
„Електроразпределение Столично“ – АД, № 071031 от 14.06.2007 г. Корекциите са нанесени с
кафяв и зелен цвят върху всички чертежи. Проек-
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тът е докладван отново пред ОЕСУТ и с решение
по протокол № ЕС-Г-15 от 10.02.2009 г., т. 57, е
приет с решение да се изпълни изискването на
чл. 21, ал. 6 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 208, чл. 129, ал. 1
и § 70 ЗУТ, устройствена категория по т. № 12
Смф от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-98 от 18.09.2007 г.,
т. 29, и № ЕС-Г-15 от 10.02.2009 г., т. 57, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за план за регулация на кв.
8А, УПИ XI-1172 – за жилища, ателиета, офиси,
магазини и КО, и УПИ XII-1173 – за жилища,
ателиета, офиси, магазини и КО, м. Задгарова артерия; промяна профила на улица по о.т.12 – 14 – 15,
м. Централни гробища, по червените и сините
линии, цифри и текст, с корекциите в кафяв и
зелен цвят съгласно приложения проект.
2. Приема проект за план за застрояване на
м. Задгарова артерия, кв. 8А, УПИ XI-1172 – за
жилища, ателиета, офиси, магазини и КО, и УПИ
XII-1173 – за жилища, ателиета, офиси, магазини и КО, с корекциите със зелен цвят съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването. Жалбите
се подават до район „Слатина“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10777

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 443
от 14 юли 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-231 от 2009 г. от Владимир
Михайлов Игнатов и Христо Иванов Христов
с искане за допускане на устройствена процедура – изработване на изменение на плана за
регулация за местност Язовир Искър, кв. 1, около
37-и километър, изменение на улица от о.т.6нк
до о.т.6в, създаване на нов кв. 2, създаване на
нови УПИ I-1765, II-1765 и план за застрояване за
УПИ І-1765, II-1765, кв. 2 – нов, местност Язовир
Искър, кв. 1, около 37-и километър. Изработването на плана за изменение на плана за регулация
и план за застрояване е допуснато със заповед
№ РД-09-50-135 от 2010 г. на главния архитект
на Столичната община. Проектът отговаря на
предвижданията на общия устройствен план на
Столичната община.
Предложеният проект за изменение на план за
регулация и план за застрояване за УПИ І-1765,
II-1765 и план за застрояване за УПИ І-1765, II1765, кв. 2 – нов, местност Язовир Искър, кв. 1,
около 37-и километър, изменение на улица от
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о.т.6нк до о.т.6в, създаване на нов кв. 2 предвижда регулационните линии да покрият имотните
граници и създаване на нови УПИ. Предвиденият
проект за изменение на плана за регулация и
създаване на нова улица представлява мероприятие от публичен характер, съгласно чл. 21,
ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри
проекта за изменение на плана за регулация и
застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7
ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 660238/2/23.06.2010 г. Главният
архитект на Район „Панчарево“ удостоверява,
че в законоустановения срок няма постъпили
възражения.
Представено е съгласуване с Дирекция „Зелена
система“ – СО, съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и
Басейнова дирекция – гр. Плевен.
Поземленият имот се намира в обхвата на II
пояс на санитарно-охранителната зона на язовир
„Искър“ и по отношение на дейностите и застрояването в него следва да се прилагат забраните,
ограниченията и ограниченията при доказана
необходимост на основание Наредба № 3 от 2000 г.
за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване
и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди.
Предложеният проект за изменение на плана за
регулация и план за застрояване е в съответствие
с изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване.
Проектът е разгледан и приет в заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС- Г-18 от 01.03.2011 г., т. 28.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1 и
чл. 130, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6, чл. 110,
ал. 1 ЗУТ и § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 8 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-18
от 01.03.2011 г., т. 28, и Наредба № 3 от 2000 г.
за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани
за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация за местност Язовир Искър, кв. 1, около
37-и километър. Създаване на нов кв. 2. Създаване на нови УПИI-1765, II-1765. Откриване на
задънена улица от о.т. 6-нк до о.т.6в по кафявите
и зелените линии и цифри и зачертавания и корекцията във виолетов и оранжев цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
УПИ І-1765, II-1765 от нов кв. 2, местност Язовир
Искър, кв. 1, около 37-и километър, съгласно
приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10725

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 444
от 14 юли 2011 г.
В дирекция „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община с вх. № ГР-94-Д-6 от
26.02.2009 г. е постъпило искане от Даринка Иванова Кацарова за изменение на план за регулация
и застрояване на УПИ XXVI-1684, со и XXV-1072
за създаване на нови УПИ XXV-1072, XXVI-1684
и XXXIII – за коо; изменение на улица от о.т. 7в
до о.т. 31 за създаване на задънена улица от о.т.
31б до о.т. 31в, кв. 2, м. Киноцентър – III част,
район „Витоша“. ИПРЗ е допуснат със Заповед
№ РД-09-50-526 от 6.04.2010 г. на главния архитект на Столичната община. На 14.07.2010 г. е
внесен проект.
Проектът е обявен на заинтересуваните лица.
С писмо № 66-02-266(1) от 7.02.2011г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок е постъпило едно възражение. Проектът
е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение – България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД. Представено
е становище съгласно изискванията на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО, заверено от дирекция „Зелена
система“ – СО. Проектът е разгледан и приет от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г., т. 21,
като възражението не е уважено поради липса
на документи към него. С проекта за изменение
на плана за застрояване не се допускат намалени
отстояния към съседни имоти и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 31 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ,
т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18 от 1.03.2011 г.,
т. 21, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ XXVI-1684, со и XXV-1072 за
създаване на нови УПИ XXV-1072, XXVI-1684 и
ХХХШ – за коо; изменение на улица от о.т. 7в
до о.т. 31 за създаване на задънена улица от о.т.
31б до о.т. 31в, кв. 2, м. Киноцентър – III част,
район „Витоша“.
2. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване на нови УПИ XXVI-1684 и ХХХШ – за
коо, кв. 2, м. Киноцентър – III част, район „Витоша“, без допускане на намалени отстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улица.
Забележка. Въз основа на одобрения план за
застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен
проект или да се издава разрешение за строеж с
допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите
се подават до район „Витоша“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
10778

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 447
от 14 юли 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-27 от 5.02.2010 г. от Петко
Димитров Петков и Мария Георгиева РусеваВитанова с искане за одобряване на проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация на задънена улица от о.т.
116в до о.т. 116г и изменение на план за регулация
за УПИ XIV-1127 и ХХХ-1127, кв. 116, м. Драгалевци – разширение – север. Изработването на
плана за изменение на плана за регулация е допуснато със Заповед № РД-09-50-1044 от 25.06.2010 г.
от главния архитект на Столичната община.
Приетият проект отговаря на предвижданията на
общия устройствен план на Столичната община.
С предложения проект за изменение на плана
за регулация от УПИ XIV-1127 се създават нови
УПИ XIV-1127 и ХХХ-1127 по имотните граници
на имот пл. № 1127, като достъпът до тях е по
новосъздадена задънена улица от о.т. 116в до о.т.
116г. Предложеният план за улична регулация
представлява мероприятие от публичен характер
съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за изменение на плана
за регулация и застрояване в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-024 82 от 5.04.2011 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Предложеният проект за изменение на плана
за регулация и застрояване е в съответствие с
изискванията на закона и е спазена процедурата
по допускане и обявяване. Проектът е разгледан
от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-32 от 12.04.2011 г.,
т. 17, и след преработка по решение на този протокол е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40
от 17.05.2011 г., т. 29.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1 и чл. 134, ал. 2,
т. 6 ЗУТ и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-32 от
12.04.2011 г., т. 17, и ЕС-Г-40 от 17.05.2011 г., т. 29,
Столичният общински съвет реши:
Приема проект за изменение на плана за регулация на УПИ XIV-1127 за създаване на УПИ
XIV-1127 и XXX-1127; изменение на план за улична
регулация на задънена улица от о.т. 116в до о.т.
116г, кв. 116, м. Драгалевци – разширение – север,
по зелените и кафявите линии, цифри, букви и
щрих съгласно приложения проект.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
10689
РЕШЕНИЕ № 574
от 15 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА
Столичният общински съвет реши:
1. Отменя т. 2 на Решение № 391 от 23.06.2011 г.
на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 74 от
2011 г.).
2. Досегашната т. 3 става т. 2.
3. Създава се нова т. 3 със следното съдържание:
„Възлага на главния изпълнителен директор на
Столичната общинска агенция за приватизация
сключването на приватизационната сделка за
обекта.“
Председател: А. Иванов
10811

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1869
от 2 септември 2011 г.
На основание чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 388 от
23.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 2.11.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ VIII за
КОО, кв. 3, м. Дървеница, ул. Иван Боримечката,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Студентски“, с право на собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 77 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.10.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10812
РЕШЕНИЕ № 1865
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 327 от
26.05.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 20.10.2011 г. от 15 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда,
ж.к. Свобода, зад магазин „Ена“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
със съответното му право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.10.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10813
РЕШЕНИЕ № 1885
от 9 септември 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 361 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 25.10.2011 г. от 15 ч. в сградата на
агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата
на помещение към трафопост с УПИ VIII, кв.
103, ул. Елисавета Багряна 24 и ул. Проф. Георги
Павлов, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, с право на собственост
върху УПИ VIII.
2. Начална тръжна цена – 174 000 лв. Сделката
се облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 17 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.10.2011 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
10814

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 186
от 30 юни 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за външно ел. захранване на цех за алуминиева дограма в имот с идентификатор 04279.17.21 в
м. Чикуто – Ш.16 по КК на Благоевград, минаващ
през имоти с идентификатори 04279.17.125 – полски
път (общински), 04279.37.5 – за друг вид водно течение (общински), 04279.163.4 – за друг вид водно
течение (общински), 04279.163.5 – ведомствен път
(общински), 04279.163.2 – за друг вид застрояване
(частна собственост), и 04279.37.3 – нива (частна
собственост).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Благоевград
Председател: К. Хаджигаев
10672

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 3411-7
от 22,23 и 29 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/116 от
06.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за улична регулация (ПУР) на
СО „Планова“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и
канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Варна, до Административния съд – Варна.
Председател: Н. Апостолов
10772
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ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ № 731
от 23 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 30 във връзка с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 1
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Ветово, закрива
кметство с. Писанец, община Ветово.
Председател: Н. Реджеб
10928

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-248
от 15 септември 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
ЗУ Т и решение от протокол от заседане на
Областния експертен съвет по устройство на
територията от 14.09.2011 г. във връзка с внесения в Областната администрация – Добрич,
със заявление № РЗ-01-06-1648 от 19.08.2011 г.
от „Горичане Енерд ж и“ – ЕООД, проект на
ПУП – парцеларен план на обект: „Изграждане
на подземен електропровод за присъединяване
на ветрогенераторен парк, попадащ в поземлени
имоти № 010133, 010135, 019053, 020064, 023069,
022100, 022098 по КВС на с. Царевец, община
Добричка, област Добрич, и поземлени имоти
№ 011041 и 031056 по КВС на с. Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич, към
подстанция „Фаворит“ нареждам:
1. Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Изграждане на подземен
електропровод за присъединяване на ветрогенераторен парк, попадащ в поземлени имоти № 010133,
010135, 019053, 020064, 023069, 022100, 022098 по
КВС на с. Царевец, община Добричка, област
Добрич, и поземлени имоти № 011041 и 031056 по
КВС на с. Стефан Караджа, община Добричка,
област Добрич, към подстанция „Фаворит“, с
възложител „Горичане Енерджи“ – ЕООД, ЕИК
200114212, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Славянска 13, представлявано от Борислав Пенков Пантев.
2. Трасето на подземния електропровод ще е с
обща дължина 21 664,51 м и ще преминава през
следните поземлени имоти: ПИ № 72624.610.135,
72624.610.141, 72624.611.27, 72624.611.32, 72624.61.35,
72624.87.55, 72624.87.60 и 72624.90.180 в землището
на община гр. Добрич, ПИ № 040049, 040016,
040045, 040044, 040022, 040029, 040019, 040013,
040002 и 040001, в землището на с. Стефан Караджа, община Добричка, област Добрич; ПИ
№ 000088, 000206 и 000081 в землището на с.
Паскалево, община Добричка, област Добрич;
ПИ № 000015, 000016, 000011, 000020, 000019,
000010, 000002 и 000001 в землището на с. Царевец, община Добричка, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – гр. Добрич, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ж. Желязков
10790
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ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 735
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 2, протокол на
ОЕСУТ № 9 от 04.08.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за промяна предназначението и за
застрояване на ПИ с идентификатори 48489.27.3;
48489.27.649; 48489.27.664; 48489.27.742; 48489.27.743;
48489.27.744; 48489.27.745; 48489.27.746; 48489.27.747;
48489.27.748; 48489.27.749 и 48489.27.750, м. Семчова круша, Монтана, с трайно предназначение
на територи ята – земеделска, от земеделска
в „За съхранение и преработка на селскостопанска продукция“, съгласно ограничителните
линии на застрояване, придружен с парцеларен
план за водопровод през ПИ с идентификатори
48489.27.26, 48489.27.158, 48489.27.742, 48489.27.743,
48489.27.745, 48489.27.747, 48489.27.748, 48489.27.749
и 48489.27.750 и подземен електропровод 20 kV,
нов КТП и електропроводно отклонение НН
0,4 kV през ПИ с идентификатори 48489.27.158,
48489.27.649, 48489.27.743, 48489.27.745, 48489.27.747,
48489.27.748, 48489.27.749 и 48489.27.750 по кадастралната карта на гр. Монтана.
Линиите на заст рояване, уст ройствените
показатели, трасетата и разположението на сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
10779

Председател: Св. Николов

РЕШЕНИЕ № 736
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1, протокол на
ОЕСУТ № 10 от 18.08.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява специализиран подробен устройствен
план – ПП за временен строеж – електропровод
20 kV от съществуващ ЖР стълб от електропровод „Соточино“, преминаващ през поземлени
имоти (ПИ) № 540014; 540015; 000526; 000622, и
нов МКТП в ПИ № 000622, землище с. Горно
Церовене, община Монтана, съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
10780

Председател: Св. Николов
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РЕШЕНИЕ № 737
от 13 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 6, протокол на
ОЕСУТ № 9 от 04.08.2011 г. Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за ПУП на ПИ с № 079001
по КВС землище с. Благово, община Монтана, с
който имотът се отрежда „За складова база“, запазва се съществуващата постройка и се предвижда
ново ниско застрояване с ограничителни линии.
Линиите на застрояване и устройствените
показатели се одобряват по графичната и текстовата част на проекта, който е неразделна част
от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
10781

Председател: Св. Николов

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 349
от 2 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 33, ал. 1,
т. 2 ЗМСМА и чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 32, ал. 3, т. 1 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК, предвид
изложените в предложение с вх. № 11ХІ-419 от
27.07.2011 г. фактически основания, Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, представляващ самостоятелен
обект с идентификатор 56784.506.551.1.47 по КК и
КР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД18-48 от 3.06.2009 г. на ИД на АГКК – София,
на едно ниво, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.506.551, с
предназначение – ателие за творческа дейност,
с площ 58,21 кв.м, състоящо се от: ателие, офис,
склад, баня-тоалетна и антре, прилежащи части – 1,333 % ид. части от общите части и от
правото на строеж, на адрес ул. Победа 21а, жилищен бл. 3102, секция С4, ет. 11, ателие 8, при
граници: отляво – ателие № 5, отдолу – ап. № 44.
ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на
21-вия ден от обнародването на това решение
в „Държавен вестник“ от 11 ч. в сградата на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска, за продажбата
на обект: самостоятелен обект с идентификатор
56784.506.551.1.47 по КК и КР на гр. Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.
на ИД на АГКК – София, на едно ниво, намиращ
се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.506.551, с предназначение – ателие
за творческа дейност, с площ 58,21 кв.м, състоящо се от: ателие, офис, склад, баня-тоалетна и
антре, прилежащи части – 1,333 % ид. части от
общите части и от правото на строеж, на адрес
ул. Победа 21а, жилищен бл. 3102, секция С4,
ет. 11, ателие 8, при граници: отляво – ателие
№ 5, отдолу – ап. № 44, при следните условия:
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1. Начална тръжна цена – 37 400 лв. Сделката
не е освободена от ДДС, чл. 45 ЗДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга цена се заплаща еднократно в левове преди
сключването на договора; от тази сума се приспада внесеният депозит. Данък добавена стойност
(20 %) се начислява върху достигнатата на търга
цена и е дължим в пълен размер при сключването
на приватизационния договор.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
15 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на това решение в
„Държавен вестник“ до 16 ч. българско време.
Цената на комплект тръжна документация е
500 лв. без включен ДДС, платими в брой на
посочения адрес. При получаване на тръжната
документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние
на юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен
от българския, следва да бъдат придружени с
превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане – покупната цена се заплаща в левове по банковата сметка на Община
Пловдив преди сключването на приватизационния договор. Данък добавена стойност (20 %) се
начислява върху достигнатата на търга цена и
е дължим в пълен размер при сключването на
приватизационния договор.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
10791

Председател: И. Илиев

РЕШЕНИЕ № 350
от 2 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 1,
т. 2 ЗМСМА и чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32,
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ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, предвид изложените
в предложение с вх. № 11ХІ-420 от 27.07.2011 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински
нежилищен имот, представляващ самостоятелен
обект с идентификатор 56784.506.551.1.46 по КК и
КР на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК – София,
на едно ниво, намиращ се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.506.551, с
предназначение – ателие за творческа дейност
№ 5, с площ 57,89 кв.м, състоящо се от: ателие,
офис, склад, баня-тоалетна и антре, прилежащи
части – 1,325% ид. части от общите части и от
правото на строеж, на адрес ул. Победа 21а, жилищен бл. 3102, секция С4, ет. 11, ателие № 5, при
граници: ателие № 8, отдолу – ап. № 43.
ІІ. Да се проведе търг с явно наддаване на
21-вия ден от обнародването на това решение в
„Държавен вестник“ от 9 ч. в сградата на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, за продажбата на
обект: самостоятелен обект с идентификатор
56784.506.551.1.46 по КК и КР на гр. Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г.
на ИД на АГКК – София, едно ниво, намиращ
се в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.506.551, с предназначение – ателие за
творческа дейност № 5, с площ 57,89 кв.м, състоящо се от: ателие, офис, склад, баня-тоалетна
и антре, прилежащи части – 1,325% ид. части от
общите части и от правото на строеж, на адрес
ул. Победа 21 а, жилищен бл. 3102, секция С4,
ет. 11, ателие № 5, при граници – ателие № 8,
отдолу – ап. № 43, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 37 200 лв. Сделката
не е освободена от ДДС, чл. 45 ЗДДС.
2. Начин на плащане – достигнатата на търга цена се заплаща еднократно в левове преди
сключването на договора; от тази сума се приспада
внесеният депозит. Данък добавена стойност (20%)
се начислява върху достигната на търга цена и
е дължим в пълен размер при сключването на
приватизационния договор.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
15 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на това решение в
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време.
Цената на комплект тръжна документация е
500 лв. без включен ДДС, платими в брой на
посочения адрес. При получаване на тръжната
документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние
на юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма. Документите по предходното
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изречение, които са съставени на език, различен
от българския, следва да бъдат придружени с
превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на
ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ търга.
8. Начин на плащане: покупната цена се заплаща в левове по банковата сметка на Община
Пловдив преди сключването на приватизационния договор. Данък добавена стойност (20 %)
се начислява върху достигната на търга цена и
е дължим в пълен размер при сключването на
приватизационния договор.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
10792

Председател: И. Илиев

РЕШЕНИЕ № 374
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 33, ал. 1,
т. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1,
чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите, предвид
изложените в предложение с вх. № 11XI-481 от
24.08.2011 г. фактически основания, Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши да се проведе търг с
явно наддаване на 21-ия ден от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“ от 10 ч.
в сградата на ПОАП, Пловдив, ул. Железарска 1,
за продажбата на обект: поземлен имот с идентификатор 56784.522.1991 по КК и КР на Пловдив,
одобрени със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г.,
с площ 649 кв. м, застроен с две масивни сгради,
на един етаж с площ 162 кв. м, с идентификатор
56784.522.1991.2, и на два етажа с площ 128 кв.
м, с идентификатор 56784.522.1991.1, за които
е отреден УПИ IV-1991, обществени дейности,
кв. 2б, по регулационния план на кв. Христо
Ботев – север, Пловдив, на ул. Сергей Румянцев
4, одобрен със заповеди № 1043 от 15.11.1984 г. и
№ ОА-48 от 14.01.2003 г., при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 235 000 лв. Сделката
не е освободена от ДДС, чл. 45, ал. 5 ЗДДС.
2. Начин и схема на плащане: достигнатата на
търга цена се заплаща в левове по следния ред:
2.1. петдесет процента от достигнатата на търга
цена – при сключване на приватизационния договор; от тази сума се приспада внесеният депозит;
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данък добавена стойност (20%) се начислява
върху достигнатата на търга цена и е дължим в
пълен размер с първата вноска при сключването
на приватизационния договор;
2.1.1. остатъкът от цената в размер 50% в срок
до 1 месец от сключването на договора;
2.2. купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора;
2.3. обезпечение на неизплатената част от цената на имота – за остатъка на цената по договора,
разсрочена при условията, написани по-горе, се
учредява законна ипотека в полза на продавача,
като всички разноски са за сметка на купувача.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие е парична вноска
80 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция
за приватизация до 17-ия ден от обнародването
на това решение в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на това решение в
„Държавен вестник“, до 16 ч. българско време.
Цената на комплект тръжна документация е
5000 лв. без включен ДДС, платими в брой на
посочения адрес. При получаване на тръжната
документация представителят на съответния кандидат следва да представи документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние
на юридическото лице, което представлява, а в
случаите на упълномощаване – пълномощно в
писмена форма. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен
от българския, следва да бъдат придружени с
превод на български език.
6. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, от 9 до 17 ч., с предварително подадена писмена заявка в офиса на
ПОАП – Пловдив, ул. Железарска 1, и представен
документ за закупена тръжна документация.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, до 16 ч. на
деня, предхождащ тъга.
8. Начин на плащане: покупната цена се заплаща в левове по банковата сметка на Община
Пловдив преди сключването на приватизационния договор. Данък добавена стойност (20%) се
начислява върху достигнатата на търга цена и
е дължим в пълен размер при сключването на
приватизационния договор.
9. Утвърждава тръжна документация, състояща се от условия за провеждане на търга,
информационен меморандум, проект на договор
за приватизационна продажба. Тръжната документация съдържа изискуемите реквизити по
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите,
включително и обстоятелствата по чл. 6, ал. 1
НТК с конкретни данни за всяко едно от тях.
10. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
10793

Председател: И. Илиев
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ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 083
от 24 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Приморско, одобрява проект за изменение на
общия устройствен план на Община Приморско
за поземлен имот с идентификатор № 10731.26.25
по кадастралната карта на с. Веселие, община
Приморско, местност Чифтелията, с цел предвиждане на застрояване за вилни нужди при
спазване на следните показатели за застрояване
съгласно чл. 29 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи на устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, а именно:
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; Позел. – 50%; Нк = 7 м; Нбило = 9,50 м,
като се предвиди индивидуално застрояване с
максимална застроена площ на строително петно
до 100 кв. м.
Председател: Зл. Тюлиева
10794

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2000
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 075054 в местността Черковник,
землище с. Марица, община Самоков, собственост
на „В. Д. Трейд“ – ЕООД, и „Глоубъл технолъджиз“ – ЕООД, при обособена рекреационн а
устройствена зона – курорт, и допълващи дейности (Ок) с показатели: плътност на застроя
ване – до 30 %, коефициент на интензивност – до
1,2, височина на сградите – до 10 м, минимална
озеленена площ – 70 %. Имотът подлежи на първа
регулация по реда на чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общинския
съвет до Административния съд – София област.
Председател: Л. Янкова
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект
„Проект за изместване на съществуващ водопровод
за УПИ 929, с. Индже войвода, община Созопол,
област Бургас“, с дължина на трасе 45,06 л.м и
сервитутна зона от 27,04 кв. м, предвидено да
премине изцяло през поземлен имот № 900 по
КВС, зона по § 4, землище на с. Индже войвода,
община Созопол.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Созопол до Административния съд – Бургас.
Председател: Кр. Германова
10782

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 7
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Допълва списъка за приватизация (ДВ, бр. 48
от 2002 г.) и приложение № 5 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите,
общинска собственост, през бюджетната 2011 г.
с общински нежилищни имоти, невключени в
имуществото на общински търговски дружества,
които се използват за стопански цели, както следва:
1.1. сграда с идентификационен № 73626.507.502.4.6
с площ 60 кв.м на ул. П. Р. Славейков 1 в имот с
идент. № 73626.507.502, кв. 139, Търговище;
1.2. сграда с идентификационен № 73626.507.502.4.7
с площ 24 кв.м на ул. Бенковски в имот с идент.
№ 73626.507.502, кв. 139, Търговище.
2. Упълномощава кмета на общината на
основание чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство да възложи чрез пряко
договаряне изготвянето на анализ на правното
състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на имотите.
Председател: Н. Даскалов
10673

10743

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1250
от 1 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:

РЕШЕНИЕ № 8
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 3
ЗПСК Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Допълва списъка за приватизация (ДВ,
бр. 48 от 2002 г.) и приложение № 5 към Годишната програма за управление и разпореждане
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с общинската собственост с изцяло общинско
участие от 100 %, представляващо 11 421 дяла в
капитала на „Търговище инвест“ – ЕООД, ЕИК
835046905.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на дружеството, сключване на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити.
3. Упълномощава кмета на общината на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката
за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство да проведе открит конкурс за изготвяне
на анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум на
дружеството.
10674

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 753
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява парцеларен план и трасировъчен
план за частта от трасето, преминаваща през
регулацията на с. Славяново, за изграждане на
електропроводна линия 20 kV от ПИ 088013 до
подстанция „Славяни“ в ПИ 000280, землище с.
Славяново, община Харманли, и специализирана план-схема за външно електроснабдяване на
фотоволтаична електроцентрала.
Трасето с дължина 3686,80 м преминава през
общински имоти 088013, 000520, 089038, 000408,
000405, 000410, 000409, 000324, 000320, 078016,
000920, 000327, 000318, 000045, 000313, 000044,
000309, 000042, 075014, 000219, 000893, 010040, 000897
и през ПИ 000280 – собственост на „НЕК“ – ЕАД,
съгласно графичната част на проекта.
Трасето с дължина 1667,80 м през регулацията
на с. Славяново преминава по улица с о.т. № 1,
2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и
1021 съгласно трасировъчен план.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
10692

Председател: П. Делчев

РЕШЕНИЕ № 754
от 8 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява парцеларен план за изграждане на
външно трасе на ел. кабел 20 kV за присъединяване на обект: „Електрическа централа – ветроге-
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нератори 1 и 2“ в ПИ 000707 и 000709, местност
Кавака, землище на с. Овчарово, община Харманли, с инвеститор „Екоенергия – 1“ – ЕООД,
Харманли, минаващо през имоти 000709, 000708,
000707, 000755, 000749 и 000748 в землището на с.
Овчарово, община Харманли, съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
10693

Председател: П. Делчев

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 56
от 12 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 128, ал. 13 ЗУТ и решение на Експертния съвет с протокол № 13 от 1.09.2011 г. Общинският съвет – с. Ситово, одобрява ПУП – ПЗ
на ПИ № 001232 по К ВС на землището на
с. Искра, община Ситово, за изграждане на обект
за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и ПУП – парцеларен план на
трасетата на ел. захранване и на захранване с
вода на обекта.
10713

Председател: Р. Кязим

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 516
от 31 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 3, т. 23 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, чл. 30 и 17 ЗАТУРБ Общинският
съвет – с. Ценово, реши:
1. Закрива съставна административно-териториална единица кметство с административен
център с. Беляново, община Ценово, област
Русе, с население 141 жители по постоянен адрес към 21.06.2011 г. поради липса на законови
предпоставки, обуславящи досегашния му статут
на кметство.
2. Закрива съставна административно-териториална единица кметство с административен
център с. Джулюница, община Ценово, област
Русе, с население 265 жители по постоянен адрес към 21.06.2011 г. поради липса на законови
предпоставки, обуславящи досегашния му статут
на кметство.
Упълномощава кмета на Община Ценово да
предприеме необходимите действия за изпълнение
решението на общинския съвет.
10929

Председател: А. Ирманова
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97. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Видин, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление № 0471/2001/100839 от 21.08.2008 г.
възлага на „Сити Пропърти“ – ЕООД, ЕИК по
БУЛСТАТ 131277014, София, следния недвижим
имот: парцел (УПИ) I-111 в кв. 42 по плана на
с. Гара Орешец, община Димово, област Видин,
с площ 155 335 кв. м ведно с построените върху
него сгради: ремонтна работилница със застроена
площ 880 кв. м, сграда котелно със застроена
площ 379 кв. м, сграда трафопост със застроена
площ 117 кв. м, сграда коробелачна със застроена
площ 196 кв. м, сграда гатерен цех с разгърната
застроена площ 1945 кв. м, сграда сушилня със
застроена площ 220 кв. м и силози на колони, до
съседи на парцела: на запад – РКС – Видин, на
север и изток – земеделски земи, и на юг – вътрешни пътища, общинска собственост, за сумата
358 358 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
10860
516. – Фармацевтичният факултет на Медицинския университет – София, обявява конкурс в
област на висше оабразование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.3. Фармация за главен асистент по научна специалност
„Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра
„Фармацевтична химия“. В двумесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет – ул. Дунав 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02/987-9874, http://mu-sofia.bg/.
10771
359. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей
при БАН – София, обявява конкурс по 04.03.
биологически науки за двама доценти по 01.06.01
антропология в областта на физическата антропология за нуждите на изследователска група
към Националния антропологичен музей. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на
адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209,
тел. 872-24-26.
10867
63. – Инстит у т ът по ж ивотновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия обявява конкурс за професор за нуждите
на Опитна станция по бубарство и земеделие
(ОСБЗ) – Враца, в професионално направление
6.3. „Животновъдство“ по 04.02.10 научна специалност специални отрасли – буби, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ИЖН, Костинброд,
тел. 0721-68941.
10677
1. – Община А ксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за електрозахранване
на обект: „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав, включващо съоръжения
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(инсталации), площадки за третиране (рециклиране), обезвреж дане на неопасни от па д ъци
(битови, строителни и зелени), намиращо се
в землището на с. Въглен, община Аксаково“.
Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Въглен,
както следва: № 038009 – нива, собственост на
Павел Иванов Димитров и Стоянка Иванова
Иванова, № 000207 – яма, собственост на Община Аксаково, № 038010 – нива, собственост
на наследници на Атанас Желязков Димитров,
№ 000211 – ведомствени пътища, собственост на
Община Аксакво, № 038013 – нива, собственост
на наследници на Костадин Юргакиев Димитров,
№ 038018 – полски пътища, собственост на Община Аксаково, № 039037 – нива, собственост
на Или я Николов Бу чков, № 039036 – нива,
собственост на Боянка Димитрова Тюфекчиева,
№ 039031 – нива, собственост на Павли Илиев
Алексиев, и № 000212 – депа за битови отпадъци
(сметище), собственост на Община Аксаково, с
дължина на трасето 591,5 м. Планът се намира
в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересовани лица могат да се
запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Аксаково.
10716
17. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод“ за
захранване на ПИ № 020088 по КВС на землище
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на землище гр. Аксаково, както
следва: № 020085 – ведомствен път, собственост
на Стефан Илиев Янакиев, Ангел Костов Бальо,
Веселина Руменова Балева и Илиана Миткова
Я на к иева, № 020 086 – ж и л и щ на т ери т ори я,
собственост на Ангел Костов Бальо и Веселина
Руменова Балева, № 020087 – жилищна територия, собственост на Стефан Илиев Янакиев и
Илиана Миткова Янакиева, № 020015 – нива,
собственост на н-ци на Киро Тодоров Димитров,
№ 020017 – нива, собственост на Йорданка Граматикова, № 000005 – полски път, собственост
на Община Аксаково, и № 020063 – полски път,
собственост на Община Аксаково. Планът се
намира в сградата на общинска администрация
Аксаково и всички заинтересовани лица могат
да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Аксаково.
10717
2. – Община А ксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за водоснабдяване на
обект: „Регионално депо за общините Варна,
Аксаково и Белослав, включващо съоръжения
(инсталации), площадки за третиране (рециклиране), обезвреж дане на неопасни от па д ъци
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(битови, строителни и зелени), намиращо се
в землището на с. Въглен, община Аксаково“.
Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Въглен, както
следва: № 039036 – нива, собственост на Боянка
Димитрова Тюфекчиева, и № 000211 – ведомствени пътища, собственост на Община Аксаково, с
дължина на трасето 19 м. Планът се намира в
сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересовани лица могат да се
запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на Община Аксаково.
10718
444. – Община Борован на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Преносни газопроводи високо налягане с АГРС
от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово“ през
имоти по КВС на с. Малорад, община Борован,
област Враца. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се запознаят с проекта в сградата на Община
Борован и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
10719
26. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на 2
бр. кабели 20 kV за ел. захранване на трафопост
в УПИ I-18, масив 42, местност Яката, землище
с. Рудник, който е изложен за разглеждане в
кметството на с. Рудник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
10745
27. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на кабели
20 kV за ел. захранване на ТП – нов, тип БКТП
в УПИ I-3, масив 17, местност Синджирли герен, землище гр. Бургас – ПИ, с идентификатор
07079.2.2418 по КК на гр. Бургас, който е изложен за
разглеждане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
10746
28. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на обслужваща улица за достъп до имот пл. № 72, масив 13,
местност Бурсушки дупки, землище с. Маринка,
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който е изложен за разглеждане в ТД „Зора“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
10747
184. – Областният управител на област с
административен център Варна на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издал
Разрешение № 54 за строеж от 13.09.2011 г. за обект:
„Кабелен колектор и Главна разпределителна
подстанция – Летище Варна“. Строежът попада
в територията на Летище Варна. Разрешението
за строеж подлежи на обжалване чрез областния
управител на област с административен център
Варна пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
10722
10. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – линеен обект извън
границите на урбанизираните територии, за обект:
„Преносни газопроводи високо налягане с АГРС
от ПГХ Чирен до гр. Козодуй и гр. Оряхово“ през
поземлени имоти по картите на възстановената собственост на землищата на селата Чирен,
Девене и Три кладенеца, община Враца, област
Враца. Проектът може да се разгледа в сградата
на Община Враца, стая 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните собственици могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10720
19. – Община Вършец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПУП) – подземно съоръжение на
техническа инфраструктура по чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ: „Оптична кабелна мрежа за телевизия и интернет“ на територията на гр. Вършец.
Проектът е изложен за разглеждане в отдел „Устройство на територията“ при общинската администрация – Вършец, с адрес гр. Вършец, област
Монтана, бул. България 10. Заинтересованите
лица могат да подават възражения по проекта в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“, като същите се депозират
в деловодството на общината.
10748
20. – Община Вършец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на
база действаща кадастрална карта за гр. Вършец,
кв. Изток, включващ квартали 201, 202, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 и
215. Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„Устройство на територията“ при общинската
администрация – Вършец, с адрес гр. Вършец,
област Монтана, бул. България 10. Заинтересованите лица могат да подават възражения по
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проекта в 30-дневен срок от обнародването на
обявлението, като същите се депозират в деловодството на общината.
10749
15. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изготвен проект за изменение на подробен
устройствен план ПУП – парцеларен план за
трасе и сервитут на обект „Електропровод 110
kV от подстанция № 10 до С.Р.С. № 52 (съществуващ) – извод „Знаменосец“ през ПИ № 015017,
015019, 015021, 000006, 016006, 017001, 000063,
039043, 039039, 039040, 039010, 039011, 000064,
040002, 040039, 040017 и 040041 в землището на с.
Мъдрец. Проектът може да се разгледа в общинската администрация – гр. Гълъбово, стая 207.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10687
12. – Община гр. Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
имоти № 72624.308.101; 72624.300.26; 72624.300.28;
72624.280.721; 72624.281.43 и 72624.281.44 в землището на гр. Добрич във връзка с обект „Присъединяване към мрежа CpH на малка електроцентрала с фотоволтаични модули в ПИ 010052,
с. Котленци“. Проектът е изложен в Центъра за
услуги и информация на Община гр. Добрич,
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план, до общинската администрация.
10714
9. – Община гр. Добрич, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
имоти № 72624.420.4 и № 72624.900.399 – общинска собственост в м. Алмалии в землището на
гр. Добрич, във връзка с обект „Кабелни линии
НН от нов БКТП 1×1000 kVА в ПИ № 72624.420.4
до съществуващи въздушни мрежи“. Проектът
е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община гр. Добрич, работно място № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до общинската администрация.
10715
35. – Община Добричка, област Добрич, на
основане чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизираните територии за обект „Присъединяване към мрежа СрН на малка електроцентрала с фотоволтаични модули в ПИ № 010052 в
землището на с. Котленци през имоти – полски
пътища по КВС на с. Котленци и с. Полковник
Минково, община Добричка, област Добрич,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план.
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Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в Община Добричка, стая 229
в сградата на администрацията. 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“.
10783
36. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за УПИ І – „За обслужване и
яхтинг“ от кв. 348, УПИ ІІІ – „За озеленяване“,
УПИ VІ 96,109 – „За пристанищен комплекс“,
УПИ VІІ 96,109 – „За рибарски комплекс“ от
кв. 341, и улична регулация от о.т. 1246 до о.т.
1248 и от о.т. 1253 до о.т. 1489 по регулационния
план на гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
искания, предложения и възражения по него до
общинската администрация – Каварна.
10721
1. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – ПП за обект „Търговски комплекс с бензиностанция, газостанция и трафопост“
в ПИ 260005 по КВС на с. Градец, област Сливен – подобект „Пътни връзки в ПИ 260005 към
път ІІ-48 км 52+650 ляво“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
10784
19. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план (ПЗ) – на ПИ № 078049 м. Кара кюре,
землището на с. Оряхово, община Любимец,
като се отреди за фотоволтаична електрическа
централа. Проектът се намира в общинска администрация, Любимец, дирекция „УТ ССК ОС
СХД“, стая 9, и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП (ПЗ) до Община
Любимец на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
10795
7. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места за: „Външно ел. захранване
на жилищен комплекс за сезонно обитаване“ в
ПИ 39164.15.98 в землището на с. Кошарица, м.
Сулуджана, община Несебър, за процедиране и
одобряване. Според заявеното намерение трасето на кабела 20 kV започва от съществуващи
кабели, разположени в ПИ 39164.15.88 – местен
път, минава през ПИ 39164.15.56 – общинска
собственост, пресича ПИ 39164.15.62 – полски
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път, и достига до ПИ 39164.15.98. Трасето на
кабела е с дължина 300 л.м и сервитут по 2 м
от двете страни на кабела. Засегнати имоти от
сервитута са: ПИ 39164.15.489; ПИ 39164.15.61 и
ПИ 39164.15.67. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10796
12. – Областният у правител на област с
административен център Перник на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено разрешение за строеж № РС-1 от 13.09.2011 г. за обект: „Оптичен
кабел гр. Перник – гр. Брезник“, на името на
„Александрия“ – ЕООД, Перник. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта
в областната админист раци я Перник, ет. 5,
стая 506. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
10797
91. – Община Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработена план-схема за газификация
к ъм П У П – П РЗ за с. Ново с е ло, о бщ и на
Стамболийски, област Пловдив. План-схемата
за газификация към ПУП – ПРЗ е изложена
за разглеждане в Община Стамболийски. 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“.
10688
24. – Общинската служба „Земеделие“ – с.
Аврен, област Варна, на основание чл. 18д,
ал. 4, 5 и 6 във връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и
чл. 18б, ал. 2 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите с признато право на собственост върху
земеделски земи, че във връзка с изработване
на помощен кадастрален план на основание
§ 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ за м. Зорница по картата на
възстановената собственост (КВС) в землището
на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, в
14-дневен срок след обнародването в „Държавен
вестник“ ще се извърши съвместно уточняване
(анкетиране) на границите на земеделските земи,
разположени на териториите по § 4 ЗСПЗЗ.
Графикът за извършената анкета ще бъде обявен в Техническата служба на Община Аврен,
в Общинската служба „Земеделие“ – с. Аврен,
и в кметството на с. Близнаци.
10723
76. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава че е изработен ПУП – ПРЗ за имот общинска собственост
с планоснимачен № 508 по регулационния план
на с. Н. Рилски. Проектът е изложен в отдел
„ОС и УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
Община Ветрино.
10700

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от EТ „Венета Чолева“,
представляван от Венета Христова Чолева, със
седалище и адрес на управление Благоевград,
ул. Братя Иванови 4, вх. А, на Решение № РДУС-04-12 от 17.01.2005 г. на управителния съвет
на НЗОК, с което е одобрено предложението
на директора на НЗОК отстъпката от страна
на аптеките за НЗОК и на задължително здравноосигурените лица да бъде в размер 8 на сто
от пределната цена на лекарствените продукти,
вк лючени в лекарствения списък на НЗОК.
Последният е неразделна част от Националния
рамков договор на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз и
Съюза на стоматолозите в България за 2005 г.
и представлява приложение № 10 към него (ДВ,
бр. 1 от 2005 г.), във връзка с което е образувано
адм. дело № 10417/2011 по описа на ВАС.
10892
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Христо Иванов Цонковски,
София, „Асиро България“ – ЕООД, София, и
Румен Николов Маджаров, София, по реда на
чл. 215 ЗУТ против Заповед № 641 от 2.06.2009 г.
на к мета на Община Велинград, с която е
одобрено частично изменение на плана за регулация, с който за сметка на УПИ I-5937, 6396
в кв. 465 по плана на Велинград се образуват
три нови УПИ I – „Жилищно-хотелски балнеокомплекс „Св. Спас“ с площ 10 000 кв. м, УПИ
II – „Балнеосанаториален комплекс „Св. Спас“
с площ 10 627 кв. м, и УПИ III – „За жилищно
строителство, търговия и услуги“. По жалбата
е образувано адм. дело № 575/2011 по описа на
Административния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат право да се конституират
като ответници в едномесечен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието
по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
10788
Административният съд – Пловдив, обявява,
че „Аеркок“ – ООД, ЕИК 825325625, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Цар Иван
Александър 116, вх. Б, представлявано от Андрей
Пламенов Атанасчев – управител, е оспорило
Заповед № РД-09-478 от 17.06.2011г. на кмета на
Община „Марица“, с която е отменена Заповед
№ РД-09-1124 от 30.11.2009 г., с която е бил одобрен проект на ПУП – ПРЗ на имот № 006045
и образуване на У ПИ 6.45 – птицеферма за
подрастващи и фуражен цех, по кадастралната
карта и кадастралния регистър на с. Маноле,
община „Марица“, област Пловдив, за което е
образувано адм.д. № 2009 по описа на съда за
2011 г., XVIІІ състав. Заинтересуваните лица
могат да се конституират като ответници по
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делото в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Дело № 2009/2011 е насрочено за
19.10.2011 г. от 10 ч.
10881
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на областен административен център Силистра на Решение № 568 от
03.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Дулово, с
което се изменя Решение № 551, прието с протокол
№ 46 от 29.04.2011 г., по което е образувано адм.
дело № 119/2011 по описа на Административния
съд – Силистра, насрочено за 09.11.2011 г. от 10 ч.
10818
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм. дело № 4756 по
описа на съда от 2011 г. на ІІ отд., 36 състав,
насрочено за 24.11.2011 г. от 10,30 ч., по жалба, подадена от „Лидл България – ЕООД, енд
Ко“ – КД, чрез пълномощниците му адв. Арсов
и адв. Лазарова, против Заповед № РД-08-03 от
14.03.2011 г. на главния архитект на район „Връбница“, Столична община, с която на основание
чл. 214а, ал. 1 ЗУТ е отменена негова Заповед
№ РД-08-41 от 11.10.2010 г. за одобряване на ИПР
за УПИ І-23,47, спорт, атракции и обсл. дейности
от кв. 1 по плана на м. Ломско шосе. Всички
заинтересовани лица могат да се конституират
като ответници в настоящото производство с
подаване на заявление до съда в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
10804
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувал адм.д.
№ 800/2011. Производството е образувано по
жалба на „Миролио България“ – ЕООД, с ЕИК
119621584, със седалище и адрес на управление
Нова Загора, кв. Индустриален, област Сливен, представлявано от управителя Маурицио
Касинели чрез пълномощника адв. Владимир
Каменов. Предмет на обжалване са чл. 17 и 19
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Елин Пелин, приета с
Решение № 1246 по протокол № 47 от 16.12.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин. На-
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срочва делото в открито съдебно заседание за
23.11.2011 г. от 10 ч. Конституира страните в
производството, както следва: жалбоподател:
„Миролио България“ – ЕООД, с ЕИК 119621584,
със седалище и адрес на управление Нова Загора,
кв. Индустриален, област Сливен, представлявано от управителя Маурицио Касинели чрез
пълномощника адв. Владимир Каменов, с адрес
за призоваване: София, ул. Марко Балабанов 4,
АС „Ташева и съдружници“, за адвокат Каменов;
ответник: Общинският съвет – гр. Елин Пелин;
страна: Софийска окръжна прокуратура.
10803
Софийск и ят гра дск и съд, г р. отделение,
IIА въззивен състав, призовава Мария Димитрова Иванова с известен на съда адрес: София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 32, вх. А, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.11.2011 г.
в 14,30 ч. к ат о въ з зи ваема с т ра на по г р.д.
№ 6535/2010 по описа на СГС, ГО, IIА въззивен
състав, образувано по жалба от Спас Димитров
Петров и др. срещу постановено решение на СРС,
36-и състав, гр.д. № 17980/2006, образувано по
искова молба от Спас Димитров Петров и др.
срещу Райна Здравкова Динева и др., образувано
по искове с правно основание чл. 97, ал. 1 ГПК
(отм.) относно недвижим имот – нива, представляващ имот пл. № 3781 в кв. 35 по плана на
София, м. Младост 1. Въззиваемата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10849
Софийск и ят гра дск и съд, г р. отделение,
IIА въззивен състав, призовава Мариела Георгиева Иванова с известен на съда адрес: София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 32, вх. А, ет. 17,
ап. 91, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 14.11.2011 г. в 14,30 ч. като въззиваема страна
по гр.д. № 6535/2010 по описа на СГС, ГО, IIА
въззивен състав, образувано по жалба от Спас
Димитров Петров и др. срещу постановено решение на СРС, 36-и състав, гр.д. № 17980/2006,
образувано по искова молба от Спас Димитров
Петров и др. срещу Райна Здравкова Динева и др.,
образувано по искове с правно основание чл. 97,
ал. 1 ГПК (отм.) относно недвижим имот – нива,
представляващ имот пл. № 3781 в кв. 35 по плана
на София, м. Младост 1. Въззиваемата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10850
Софийският районен съд, III гр. отделение,
92 състав, уведомява лицето Рамис Цека, гражданин на Македония, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр.д. № 8434/2011 по описа на
СРС, III ГО, от Илияна Василева Велева като
майка и законен представител на детето Димитър
Рамис Цека, и че в деловодството на съда на
адрес София, бул. Цар Борис III № 54, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в 2-седмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на това уведомление. При
неявяването на Рамис Цека или на упълномощено
от него лице в 2-седмичния срок съдът ще му
назначи особен представител.
10880
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 21101/2007 вписва промяна за „Балкан плант
сайънсис“ – ООД, във връзка с постановено решение на Бургаския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Бургас,
ул. Любен Каравелов 75, ет. 1, в София, район
„Красно село“, ул. Абоба 1.
14105
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20875/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Диагностично-консултативен център „Борола“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Цар Симеон 52, с предмет на
дейност: диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, медико-диагностични
лабораторни изследвания, образна диагностика,
хирургически интервенции, разрешени за извършване в лечебни заведения за извънболнична
помощ, клинични изпитвания на лекарствата и
медицински изделия (при спазване изискванията на закона и след получаване на съответните
разрешителни), консултации, профилактика,
предписване на лабораторни и други изследвания,
медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим
за лечебния процес, предписване на лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
предписване обема и вида на домашните грижи
и помощ за болния, експертизи за временна
нетрудоспособност, наблюдение и оказване на
медицинска помощ при бременност и майчинство,
оказване на акушерски грижи, оказване на услуги
в областта на денталната медицина, издаване
на документи, свързани с дейността, насочване
на пациенти за болнична помощ, дейности по
здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, провеждане
на обучение в областта на медицината (при спазване изискванията на закона и след получаване
на съответните разрешителни), откриване на
клонове и филиали на дружеството в страната
и в чужбина, други дейности в системата на задравеопазването, разрешени със закон или друг
нормативен документ, както и търговски сделки
за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Веселина Атанасова Петрова и Абу
Шарфудин Шахид и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
14106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19051/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Домения финанс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, ж.к. Люлин 7, бул.
Джавахарлал Неру 28, административно-търговски комплекс „Силвър център“, ет. 2, офис 52, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, финансови консултации,
отпускане на заеми по Закона за потребителския
кредит, ипотечни кредити, рекламна дейност,
превоз на пътници и товари в страната и в чуж-
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бина, ресторантьорство и хотелиерство, финансов
лизинг, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Николай Иванов Балов,
който го управлява и представлява.
14107
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20954/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Транспорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Илинден,
бл. 54, вх. А, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност:
транспортни, спедиционни и хамалски услуги,
строително-монтажни работи, ремонтни дейности
и търговия, всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Галинов Христов и Виктор Венциславов Костадинов
и се управлява и представлява от Александър
Людмилов Димитров.
14108
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21248/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Истърн пропъртис инвест 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Оборище 1, с предмет на дейност: придобиването и
управлението на недвижими имоти в България;
всички дейности във връзка с посочените области, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Блек Велвет Файненшъл
корп., Британски Виржински острови, учредено
на 22.I.2004 г. под № 578905, и се управлява и
представлява от управителя Йоханес Паул Вадзак.
14109
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 20546/2007 вписва промяна за „Камтекс
2000“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Пловдив,
бул. Цар Борис III Обединител 37, павилион 27,
на София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 30А, ет. 1.
14110
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21055/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Орасис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Солунска
23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг, рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска и спедиторска дейност,
туристическа дейност и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, всякаква друга, незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Стрийтленд Трейдинг енд Инвестмънтс“ – Лимитид, Кипър, и се управлява и
представлява от управителите Гиоргос Каймис
и Андис Каймис заедно и поотделно.
14111
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2008 г.
по ф.д. № 4083/2006 вписва промени за „Профиреал
България“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Профиреал България“ – ЕООД, на
„Профи кредит България“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик на капитала „Профиреал
холдинг“ – АД; вписва като едноличен собственик
на капитала „Профиреал груп Н.В.“, Холандия.
14112
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20272/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стибокс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, бул. Ситняково
71, ап. 11, ет. 3, с предмет на дейност: производство
и проектиране на опаковки, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговско представителство, консултантски услуги, стопанска дейност
и комунални услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки и вещи в страната и в чужбина
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено
производство, извършване на складови сделки,
на сделки с интелектуална собственост, различни
видове услуги, в т. ч. хотелиерски, туристически,
рекламни, проектантски, импресарски, преводни,
информационни, програмни и др., след съответно лицензиране, извършване на лизингови и
франчайзингови сделки, финансово-счетоводни
услуги, търговска дейност в страната и в чужбина,
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иван Петров Иванов, който го управлява и представлява.
14113
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 20707/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „АБА
кредит“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Цар Самуил
50, вх. В, вътрешен двор, с предмет на дейност:
посредничество в сферата на търговията и услугите, отдаване на движими и недвижими вещи
под наем, бизнес, финансови, организационни и
икономически консултации, услуги в областта
на административното у правление и услу ги
от организационно-икономически характер за
физически и юридически лица, посредничество
при отпускане на заеми, както и всякакви други
дейности, незабранени от законите. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 50 налични акции на приносител с номинална стойност 1000 лв., със съвет
на директорите в състав: Златина Божидарова
Манолова – изпълнителен директор, Николай
Василев Островски и Мая Дянкова Манолова,
и се представлява от изпълнителния директор
Златина Божидарова Манолова.
14114
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17238/2007 вписва промяна за „Форекс.
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БГ“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Габровския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Габрово,
ул. Станционна 14, в София, район „Средец“, ул.
Шейново 7, ет. 2.
14115
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21015/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Умбра“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Краище, бл. 30,
вх. В, ап. 19, с предмет на дейност: производство
на електроенергия от слънцето и вятъра, търговия
с компоненти за електроцентрали, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, производство на стоки с цел продажба, транспортна
дейност, всички други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Любомир Григоров Георгиев, Ценка Пенева Георгиева, Гергана
Любомирова Георгиева и Славена Любомирова
Георгиева и и се управлява и представлява от
Любомир Григоров Георгиев.
14116
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.II.2008 г. по ф.д. № 6702/2002 вписва промени
за „Еко Дагомед“ – ООД: заличава като съдружник и управител Бранимир Данаилов Йосифов;
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от
Бранимир Данаилов Йосифов на Людмила Зафирова; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еко Дагомед“ – ЕООД; едноличен собственик
на капитала е Людмила Зафирова, която го управлява и представлява; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
14117
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 30.I.2008 г. по ф.д. № 947/98 вписва промени
за „Мари 13“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Мари Антонова Динева; вписва прехвърляне на всички
дружествени дялове от Мари Антонова Динева
на Мариян Николов Алексиев; вписва като едноличен собственик на капитала и управител
Мариян Николов А лексиев; вписва промяна
на наименованието от „Мари 13“ – ЕООД, на
„Марон 13“ – ЕООД; деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т. ч.
и размера на дяловете; вписва промяна в адреса
на управление от ул. Огоста 10, ет. 1, ап. 1, на ул.
Ген. Паренсов 51, ет. 2; дружеството се управлява
и представлява от Мариян Николов Алексиев;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
14118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.I.2008 г. по ф.д. № 2732/97 вписва промени за
„Топтранс“ – ООД; заличава като съдружник Стоян Любенов Невенкин, като дяловете се поемат
от съдружника му и наследник Камен Стоянов
Невенкин; вписва като едноличен собственик
Камен Стоянов Невенкин; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Топтранс“ – ЕООД;
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дружеството ще се управлява и представлява
от Камен Стоянов Невенкин; вписва нов учредителен акт.
14119
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 24598/94 вписва промени за „Квалико
консулт“ – ООД: заличава като управител Ралица Николова Колева; вписва като управител
Надежда Стефанова Колева, която ще управлява
и представлява дружеството.
14120
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г. по
ф.д. № 24013/93 вписва промени за „Банка Пиреос
България“ – АД: вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено
на 11.XII.2007 г.; вписва промяна в предмета на
дейност, като изразът „чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа“, се
заменя с „чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите
на финансови инструменти“.
14121
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.II.2008 г. по ф.д. № 5176/93 вписва промени за
„ИСА – 2000“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 181 200 лв. на 2 000 000 лв.
14122
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.II.2008 г. по ф.д.
№ 2780/93 вписва промени за „Емвеко“ – ЕАД:
вписва нов устав, приет на ОС на акционерите,
проведено на 14.XII.2007 г.; дружеството продължава дейността си като акционерно дружество
„Емвеко“ – АД; вписва промяна в представителството: дружеството се представлява от двамата
изпълнителни директори Емил Цанков Марков
и Христо Генчев Генчев заедно и поотделно; за
сключване на имуществени сделки от името и за
сметка на дружеството на стойност над 30 000 лв.
е необходимо писменото съгласие на председателя
на съвета на директорите.
14123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 42/2008 вписва промяна за „Мегастрой
2004“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Видинския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Видин,
ж.к. Химик, бл. 30, ет. 4, ап. 14, в София, район
„Красно село“, бул. Ген. Тотлебен 30 – 32, ет. 7.
14124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19019/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Л и Р консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Ген. Щерю Атаасов
5, с предмет на дейност: рекламна и консултантска дейност, административноправни услуги,
счетоводна дейност и услуги, представителство,
посредничество и агентство. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Розалия Захариева Трифонова и Ленард
Христов Христов и се управлява и предсталява
от Ленард Христов Христов.
14125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21054/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Агас
инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Солунска
23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг, рекламна дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска и спедиторска дейност,
туристическа дейност и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, всякаква друга незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Амалия Хаджимикаел,
която го управлява и представлява.
141126
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21065/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ауто кар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Слатина, бл. 47, вх. Е, ап. 115, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тодор Иванов Стоянов
и Иван Петков Иванов и се управлява и представлява от Тодор Иванов Стоянов.
14127
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.I.2008 г.
по ф.д. № 20464/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Света Елена
ризорт“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Позитано 9, вх. Б,
ет. 3, офис 7 – 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други
услуги, покупка, проектиране, строителство,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, търговско
посредничество, представителство и агентство
на местни и чуждестранни физически и юидически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки и всякакви други дейности и услуги по
чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 4 100 000 лв., внесен чрез непарична
вноска – недвижими имоти, съгласно съдебнотехническа оценителна експертиза, приета с
определение на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 2 състав, по дело № 666/2007. Капиталът
е разпределен в 4 100 000 обикновени поименни
акции с номинална стойност 1 лв. Едноличен
собственик на капитала е „Света Елена“ – АД,
представлявано от Кармина Константинова Раева. Дружеството е със съвет на директорите в
състав: „Света Елена“ – АД, представлявано от
Кармина Константинова Раева – председател,
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Йоско Василев Йорданов – зам.-председател, и
Лилия Борисова Попова, и се представлява от
председателя на СД „Света Елена“ – АД, представлявано от Кармина Константинова Раева,
еднолично за всички дейности и сделки до размер
на 20 000 лв., над тази сума – само след решение
на съвета на директорите.
14128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
5.II.2008 г. по ф.д. № 4082/2006 вписва заличаването на „Солария 06“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, бл. 325, вх. 6, ап. 1.
14129
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20953/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уайлдан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Лагера, бл. 43,
вх. 1, ап. 49, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия с алкохол и
тютюневи изделия (след лиценз), хотелиерство и
ресторантьорство (след лиценз), туроператорска
и туристическа агентска дейност (след лиценз),
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, маркетингови проучвания
в страната и в чужбина, производство, обработка
и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени и хранителни стоки, строителни
и строително-ремонтни дейности. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Анна Леонидовна Клюкина, която го управлява
и представлява.
14130
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20113/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алекс груп
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Железница,
местност Чемерник 20, с предмет на дейност:
строително-ремонтни услуги, строително-монтажни работи, дейност в областта на изделията
за бита и строителството, обзавеждане, рекламна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Александър
Ганчев Сократиев и Йордан Траянов Илиев и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
14131
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 6661/2007 вписва промени за „Тръст мениджмънт“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал на „Тръст
мениджмънт“ – ЕООД, от Юрий Янушкевич
на Евгения Геннадиевна Анушкевич; заличава
като едноличен собственик на капитала Юрий
Янушкевич; вписва като едноличен собственик
на капитала Евгения Геннадиевна Анушкевич;
вписва нов учредителен акт.
14132
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.II.2008 г.
по ф.д. № 20940/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „БЛД Каварна“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Христо Стамболски
3, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги от всякакъв
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, дизайн, покупка, строеж,
обзавеждане или управление на недвижими имоти
с цел продажба, всякаква друга дейност по смисъла на чл. 1 от Тръговския закон, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. Едноличен
собственик на капитала е „Бългериан ленд дивелъпмънт“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 13525/2004);
дружеството е със съвет на директорите в състав:
Христо Теодоров Илиев – председател, Васил
Николов Василев – зам.-председател, и Димитър
Бончев Савов, и се управлява и представлява от
изпълнителния директор Димитър Бончев Савов.
14133
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от
25.VII.2007 г. по ф.д. № 9650/2006 вписва промени за „Тревъл партнър“ – ООД: заличава като
управител Александра Христова Илиева.
14134
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 1.II.2008 г.
по ф.д. № 10251/2004 вписва промяна за „Електроматик Норт Ийст“ – ЕООД: заличава като
управител Владислав Михайлов Михов.
14135
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 8453/98 вписва промени за „Бианор холдинг“ – АД: вписва промяна на наименованието
от „Бианор“ – АД, на „Бианор холдинг“ – АД;
заличава като членове на съвета на директорите Стефан Станиславов Лилов, Сия Йорданова
Йорданова, Станислава Иванова Дочева и Надежда-Еди Петрова Георгиева; вписва като членове на съвета на директорите Неделчо Василев
Неделчев и Тал Джонатан Дилиан; дружеството
е със съвет на директорите в състав: Николай
Георгиев Рашев – председател, Костадин Стоянов
Йорданов – зам.-председател, Неделчо Василев Неделчев и Тал Джонатан Дилиан; вписва
промяна на предмета на дейност: придобиване,
управление, оценка и продажба на участия в
български и чуждестранни дружества, финансови
и счетоводни услуги, придобиване, управление
и продажба на облигации, придобиване, оценка
и продажба на патент, отстъпване на лицензии
за използване на патенти на дружества, в които
холдинговото дружество участва, финансиране
на дружества, в които холдинговото дружество

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

участва, планиране, проектиране, разработка,
тестване и внедряване на софтуерни и комуникационни решения, разработка и търговия със
софтуерни и хардуерни продукти, предоставяне на
услуги, свързани с информационните технологии,
консултации в сферата на високите технологии
и бизнес процесите, придобиване на недвижими
имоти, които са необходими за обслужването
на холдинга, услуги и посредничество при набиране на персонал, маркетингови и PR услуги,
транспортни услуги, лизингови услуги, всякаква
друга дейност, незабранена със закон и за която
не се изисква специално разрешение или лицензия; вписва промени в устава, приети на общо
събрание на акционерите от 30.X.2007 г.
14136
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 7.II.2008 г. по ф.д. № 10276/2007
вписва промяна за „Черноморско злато“ – АД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление от София, район „Триадица“, бул.
България 83А, в Поморие, община Поморие,
област Бургас, промишлена зона; вписва промени
в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 20.I.2008 г.
14137
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.I.2008 г.
по ф.д. № 10276/2007 вписва промени за „Черноморско злато“ – АД: вписва изменения в устава,
приети на общо събрание на акционерите, проведено на 22.XII.2007 г.
14138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.II.2008 г.
по ф.д. № 9658/2007 вписва промени за „Ефко
груп“ – А Д: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 500 000 лв. на 650 000 лв.
чрез издаване на нови 1500 поименни акции с
номинална стойност 100 лв.; вписва промени в
устава на дружеството.
14139

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
9. – Управителният съвет на Фондация „Отворени проекти“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.11.2011 г.
в 10 ч. в София 1172, ж.к. Дианабад, бул. Драган
Цанков, бл. 59 – 63, вх. Г, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет;
2. обсъждане и приемане на изменения и допълнения в учредителния акт; 3. други.
10816
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Алианс за популяризиране и
развитие на туризма в регион Банско“, Банско,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание за 2010 г. на 25.11.2011 г.
в 11,30 ч. в гр. Банско, хотел „Пирин“, заседателна зала, при следния дневен ред и проекти
на решения: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2010 г.; проект за решение: ОС приема финансовия отчет на сдружението за 2010 г.; 2. приемане на представения
от управителния съвет отчет за дейността на
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сдружението за 2010 г.; проект за решение: ОС
приема представения от управителния съвет
отчет за дейността на сдружението за 2010 г.; 3.
освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му през 2010 г.; проект за
решение: ОС освобождава управителния съвет
от отговорност за дейността му през 2010 г.; 4.
приемане на предложените от управителния съвет основни насоки и програми за дейността на
сдружението през 2012 г.; проект за решение: ОС
приема предложенията на управителния съвет;
5. приемане на предложения от управителния
съвет бюджет; проект за решение: ОС приема
предложения от управителния съвет бюджет; 6.
освобождаване на членове на управителния съвет
и избор на нови членове на управителния съвет;
проект за решение: ОС приема предложенията на
управителния съвет; 7. освобождаване на членове
на надзорния съвет и избор на нови членове на
надзорния съвет; проект за решение: ОС приема
предложенията на управителния съвет; 8. разни.
Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, се предоставят на разположение
на членовете на сдружението в седалището на
сдружението. Членовете – юридически лица, се
представляват на общото събрание от законните
им представители или от изрично упълномощен
представител. Регистрацията на членовете и
техните представители на общото събрание се
извършва от 11 ч. на мястото на провеждане на
общото събрание, като за целта същите се подписват в списъка на присъстващите. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същата дата и място,
при същия дневен ред от 12,30 ч. независимо от
броя на представените членове.
10851
6. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Бонония“, Видин, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава свиква редовно общо
събрание на 18.11.2011 г. в 18 ч. във Видин, ул.
Еделвайс 3 – хотел „Дунав“, при следния дневен
ред: 1. отчет на дружеството за 2011 г.; 2. вземане
решение за разпореждане с недвижимото имущество на дружеството; 3. изменение и допълнение
на устава; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се делегати.
10680
25. – Управителният съвет на ИСА/Стопанска
камара – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.ХІ.2011 г. в 15 ч. в
сградата на ИСА/Стопанска камара, Габрово, ул.
Пенчо Постомпиров 37, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС и ИСА/Стопанска
камара за периода 2006 – 2010 г.; 2. финансов отчет
за периода 2006 – 2010 г. и проект за бюджет за
периода 2011 – 2015 г.; 3. избор на управителен
съвет; 4. разни. 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.
10852
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по пожаро-приложен спорт и аварийно-спасителна дейност Кърджали 160“ на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.11.2011 г. в 15 ч. в
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Кърджали, бул. България 99, при следния дневен
ред: 1. прием на нови членове и изключване на
нередовни членове от клуба; 2. промяна в устава на клуба; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10757
31. – Управителният съвет на „Баскетболен
клуб Локомотив“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава насрочва редовно
общо събрание на 15.11.2011 г. в 17 ч. в сградата
на ул. Цар Иван Шишман 60, Стара Загора, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БК
през отчетния период; 2. организационни. Поканват се членовете на общото събрание.
10707
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение баскетболен клуб
Чавдар – Троян“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.11.2011 г. в 17 ч. в
Троян, ул. Христо Ботев 105, при следния дневен
ред: 1. прием на нови членове; 2. отчет за дейността
на управителния съвет; 3. обсъждане и вземане
на решения за промени в устава на сдружението;
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4. промени в състава на управителния съвет; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10701
9. – Управителният съвет на Гражданско
сдружение при Община Белово, с. Мененкьово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 22.11.2011 г. в 20 ч. с дневен ред: 1.
приемане предложението на управителния съвет
за закриване на сдружението и обявяването му в
ликвидация; 2. избор на ликвидатор.
10704
Цветан Александров Цветанов – ликвидатор
на Фондация „Дойче Веле – България“, в ликвидация по ф.д. № 8975/1999 по описа на Софийския
градски съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка
с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на фондацията да предявят своите вземания в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“ на адреса на управление на
фондацията – София 1606, ул. Св. Георги Софийски 56, бл. 15а, вх. В, ап. 29.
10806

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 150-05-132 от 19.07.2011 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2011 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2012 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2012 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2012 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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