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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и
за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2002 г.
(ДВ, бр. 15 от 2002 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, установили се на територията
на Република България, и редът за прекратяване на дейността им;“.
2. В т. 2 след думата „удостоверенията“ се
добавя „за квалифициран електронен подпис“.

3. В т. 5 след думите „електронен регистър“
се добавя „на издадените удостоверения“.
4. В т. 6 след думите „чл. 32, ал. 3“ се
добавя „от“.
5. Създава се т. 7:
„7. изискванията към удостоверенията за
време, формата и правилата за тяхното издаване, както и редът за водене на електронен
регистър на издадените удостоверения за време
от доставчиците на удостоверителни услуги.“
§ 2. Член 2 се отменя.
§ 3. Член 3 се отменя.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Доставчикът на удостоверителни
услуги е длъжен да уведоми предварително
Комисията за регулиране на съобщенията за
започването на дейността си.
(2) Доставчикът на удостоверителни услуги
е длъжен да предостави на Комисията за регулиране на съобщенията данни за задължителните обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра по чл. 38, ал. 4 ЗЕДЕП, заедно
с уведомлението за започване на дейност.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „по чл. 24
ЗЕДЕП“ се заменят със „за квалифициран
електронен подпис“;
б) в т. 1:
аа) букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) приемане на искането, съдържащо
точни и пълни данни за автора, съответно
титуляря, както и на специфични данни за
тях, когато доставчикът на удостоверителни
услуги издава удостоверения за квалифициран
електронен подпис при условията на чл. 24,
ал. 1, т. 4 и 8 ЗЕДЕП;
б) проверка на данните, предоставени по
реда на буква „а“, с изключение на специфичните данни, когато те не са публично
достъпни;“
бб) в буква „г“ след думата „регистъра“ се
добавя „на издадените удостоверения“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. извършване чрез използване на собствени технически и програмни средства и
персонал на следните дейности:“;
г) в т. 3 след думите „чл. 28, ал. 2“ се добавя „от“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „усъвършенстван“ се заменя
с „квалифициран“;
б) създава се т. 3:
„3. издаване на удостоверение за времето на
представяне на електронен подпис, създаден
за определен електронен документ.“
3. В ал. 3 думите „титуляря/автора“ се
заменят с „автора“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При предоставяне на услугата по ал. 2,
т. 3 доставчикът на удостоверителни услуги
следва:
1. да съобразява относимите международни препоръки и спецификации, като ETSI TS
102 023 v.1.2.1 (2003-01) Policy Requirements
for time-stamping authorities, IETF RFC 3628:
Requirements for Time-Stamping Authorities;
2. да предоставя точно калибровано време
спрямо UTC (Coordinated Universal Time) с
точност до 0,5 сек;
3. да гарантира публичен достъп за получаване и проверка на издадените удостоверения
за време.“
§ 6. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейността на доставчика на удостоверителни услуги трябва да е организирана така,
че създаването на квалифициран електронен
подпис и издаването на удостоверение за квалифициран електронен подпис, както и дейността
по издаване на удостоверение за време да са
отделени от останалите му дейности.“
§ 7. В чл. 7 думата „усъвършенстван“ се
заменя с „квалифициран“.
§ 8. В чл. 8 думите „регистрирания доставчик“ се заменят с „доставчика“, а запетаята
и думите „на които е възложено това“ се
заличават.
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§ 9. В чл. 9, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 10. В глава втора наименованието на
раздел ІІ се изменя така:
„Изисквания за застраховане и поддържане
на разполагаеми средства“.
§ 11. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Доставчикът на удостоверителни
услуги поддържа разполагаеми средства или
сключва договор за застраховка, които му
осигуряват възможност за осъществяване на
дейността му по предоставяне на удостоверителни услуги, включително покриват вредите
от неизпълнение на задълженията му.“
§ 12. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Застраховката на доставчиците
на удостоверителни услуги покрива отговорността за причинените на автора, съответно
титуляря, на квалифицирания електронен подпис и на всички трети лица неимуществени и
имуществени вреди, за които застрахованите
отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на страната, в
която е настъпила вредата.“
§ 13. Член 12 се отменя.
§ 14. Член 13 се отменя.
§ 15. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Доставчиците на удостоверителни
услуги, които сключват договор за застраховка,
са длъжни да имат застраховка за минимална
застрахователна сума в размер 600 000 лв. за
всяко увредено лице от всяко събитие.“
§ 16. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Доставчикът на удостоверителни
услуги се задължава да уведомява незабавно
Комисията за регулиране на съобщенията
за прекратяването на сключен договор за
застраховка.“
§ 17. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Доставчикът на удостоверителни
услуги, който не е сключил договор за застраховка, е длъжен по време на дейността си
да разполага с бързоликвидни разполагаеми
средства (парични наличности и парични еквиваленти) в размер, не по-малък от 600 000 лв.“
§ 18. Член 17 се отменя.
§ 19. Член 19 се отменя.
§ 20. Член 20 се отменя.
§ 21. В глава втора раздел ІІІ се отменя.
§ 22. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Доставчикът на удостоверителни
услуги организира работата на служителите
си по начин, който гарантира, че различни
лица изпълняват дейностите по:
1. генериране и поддържане на инфраструктурата на публичния ключ на доставчика на
удостоверителни услуги;
2. администриране и осигуряване сигурност
на системите;
3. създаване и управление на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, включи-
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телно създаване на двойка ключове – частен
и публичен, за квалифициран електронен
подпис, и
4. съхранение на данни и архивиране.“
§ 23. В чл. 25, ал. 4 думите „и изпитванията“ се заличават.
§ 24. В чл. 26 думите „EAL 3“ се заменят
с „EAL 4“.
§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се добавя „за
издаване и управление на удостоверения за
квалифициран електронен подпис“;
б) в т. 5 след думите „в това число на“ се
добавя „данните за“;
в) в т. 7 думата „усъвършенстван“ се заменя
с „квалифициран“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „усъвършенствания“ се
заменя с „квалифицирания“, а след думите
„чл. 17, ал. 2“ се добавя „от“;
б) в т. 3 думата „усъвършенстван“ се заменя
с „квалифициран“.
§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „защитен механизъм за“
се заменят с „устройство за сигурно“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „защитения
механизъм за създаване на“ се заменят с
„устройство за сигурно създаване на квалифицирани“;
б) в т. 2 думите „с изграждането на подписа“ се заменят със „със създаването на
квалифициран електронен подпис“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. изиск ва ни я та к ъм обк р ъжа ва щата
системна среда, свързана с проверка на квалифициран електронен подпис.“
3. В ал. 3 думата „усъвършенствания“ се
заменя с „квалифицирания“.
§ 27. В чл. 31 накрая се поставя запетая и
се добавя „включително услугите по издаване
на удостоверения за време“.
§ 28. В чл. 32, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст числото „2527“ се
заменя с „3647“.
2. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. име/наименование на доставчика на
удостоверителни услуги и ЕГН или БУЛСТАТ/
ЕИК;
2. адрес или седалище и адрес на управление
на доставчика на удостоверителни услуги;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. правила и процедури, които трябва да
се изпълняват при издаване и управление
(спиране, прекратяване и възобновяване)
действието на удостоверенията за квалифицирани електронни подписи, в това число
необходимите документи при приемане и
проверка на искане за издаване на удостове-
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рение за квалифициран електронен подпис
и тези, които се съхраняват от доставчика в
зависимост от заявената услуга;“.
4. В т. 5 думата „идентификатори“ се заменя със „списък“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. срок на действие на удостоверенията за
квалифициран електронен подпис;“.
6. В т. 7 накрая се добавя „за квалифициран
електронен подпис“.
7. В т. 8 след думата „спиране“ се поставя
запетая и се добавя „възобновяване“.
8. Точка 9 се изменя така:
„9. описание на задълженията и отговорностите на доставчика на удостоверителни
услуги, на всички външни лица (ако има такива), участващи в дейността по чл. 5, както и
задълженията на автора, съответно титуляря,
на квалифицирания електронен подпис;“.
9. Създава се т. 10:
„10. описание на предлаганите услуги по
издаване на удостоверения за време.“
§ 29. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се заличава.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всяка промяна в Наръчника за потребителя трябва да бъде съобщена на Комисията за регулиране на съобщенията и на
заинтересованите лица.“
§ 30. В чл. 34, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 съюзът „и“ се заменя с „или“.
2. Създава се т. 8:
„8. план за действие при форсмажорни
събития и последващо възстановяване на
дейността.“
§ 31. В чл. 35 ал. 2 се отменя.
§ 32. В чл. 36 след думите „услуги и“ се
добавя „автора, съответно“.
§ 33. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Всеки доставчик на удостоверителни услуги е длъжен да води електронен
регистър с Х.500 или LDAP или HTTP/HTTPS
базиран достъп.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. удостоверенията за квалифициран електронен подпис, които използва в дейността си
като доставчик на удостоверителни услуги;
2. списък на издадените удостоверения за
квалифициран електронен подпис;
3. списък на прекратените удостоверения;
4. удостоверения за време за представяне
на електронен подпис, създаден за определен
електронен документ, в случаите, когато такива се издават от доставчика на удостоверителни услуги;
5. информация по чл. 28, ал. 3 ЗЕДЕП.“
§ 34. Член 38 се отменя.
§ 35. В чл. 39 след думата „удостоверения“
се добавя „за квалифициран електронен подпис“, а думите „автоматично или поне“ се
заменят с „най-малко“.

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

§ 36. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „прекрати“ се добавя
„осъществяването на“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) С уведомлението по ал. 1 доставчикът
на удостоверителни услуги информира Комисията за регулиране на съобщенията дали ще
осъществи прехвърляне на дейността си към
друг доставчик.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Независимо от изискването на ал. 1
доставчикът на удостоверителни услуги е
длъжен да уведоми незабавно Комисията
за регулиране на съобщенията в случай на
започване на производство по обявяване в
несъстоятелност на доставчика, производство
по ликвидация на доставчика или друго производство по прекратяване на доставчика.“
§ 37. Член 42 се отменя.
§ 38. Член 43 се отменя.
§ 39. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регистрираният доставчик“ и „регистрирания доставчик“ се заменят
съответно с „Доставчикът“ и „доставчика“.
2. В ал. 2 думите „регистрираният доставчик“ и „регистриран доставчик“ се заменят
съответно с „доставчикът“ и „доставчик“, а
думите „прекратява действието на удостоверенията и“ се заличават.
§ 40. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Доставчик на удостоверителни
услуги, който е поел дейността на друг доставчик на удостоверителни услуги, е длъжен
да поддържа издадените удостоверения за
квалифициран електронен подпис в рамките
на срока на тяхната валидност безплатно за
автора, съответно титуляря, и при същите
условия, при които са издадени.
(2) Доставчик на удостоверителни услуги,
който е поел дейността на друг доставчик
на удостоверителни услуги, има право да използва инфраструктура на публичния ключ на
доставчика, прехвърлил дейността си, с оглед
управление на вече издадените удостоверения
за квалифициран електронен подпис за срок,
не по-дълъг от 6 месеца.“
§ 41. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Представяните в електронна форма
удостоверения за квалифициран електронен
подпис представляват електронен документ
във формат, описан в общопризнати в практиката международни спецификации, използващ
стандартен абстрактен език – ASN.1 (Abstract
Syntax Notation One) за неговото описание и
стандартно двоично кодиране.“
§ 42. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. За формат на удостоверение за
квалифициран електронен подпис се използват
Х.509 (v.2, v. 3, v.4 и следващи версии) базирани формати, използващи абстрактния език
ASN.1 (Abstract Syntax Notation One).“
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§ 43. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Форматът на удостоверенията
за време следва да се съобразява с изискванията на приложимите меж дународни
спецификации, като ETSI TS 101 861 v.1.3.1,
IETF RFC 3161.
(2) В удостоверенията за време следва да
се указва времето с точност до секунда.“
§ 44. В чл. 50, ал. 1, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думата „усъвършенствания“ се заменя с „квалифицирания“.
2. В буква „б“ думата усъвършенстван“ се
заменя с „квалифициран“.
§ 45. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Комисията за регулиране на съобщенията определя лица, чиято проверка за
спазване от доставчиците на удостоверителни
услуги на изискванията на чл. 17 и чл. 21, ал. 1
ЗЕДЕП признава за валидна, като ги включва
в публичен списък на проверяващи лица.
(2) Броят на лицата, включени в списъка
по ал. 1, не се ограничава.
(3) Лицата, които желаят да бъдат включени
в списъка по ал. 1, подават писмено заявление
до Комисията за регулиране на съобщенията
заедно с документи, доказващи изпълнението
на изискванията на чл. 52, ал. 1 и ал. 2, т. 1,
2, 4 – 6.
(4) В случай на непълноти в заявлението
в 7-дневен срок от получаването му Комисията за регулиране на съобщенията писмено
уведомява лицето да отстрани непълнотите.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията вписва лицето, подало заявление, в
списъка по ал. 1 в 14-дневен срок от подаване на заявлението или отстраняване на
непълнотите.
(6) Комисията за регулиране на съобщенията може да откаже с мотивирано решение
вписването в списъка по ал. 1, в случай че
лицето не отговаря на изискванията по чл. 52,
ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 4 – 6.“
§ 46. В допълнителната разпоредба т. 15,
16 и 17 се отменят.
§ 47. В § 3 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 32, ал. 4“ се поставя запетая
и думите „и чл. 37, ал. 3“ се заменят с „чл. 37а
и чл. 40, ал. 3 и 5 от“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. Доставчиците на удостоверителни
услуги привеждат дейността си в съответствие
с измененията в срок до 3 месеца от датата
на влизане в сила на постановлението.
§ 49. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ПРОТОКОЛ

за сътрудничество в областта на туризма
между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
и Министерството на културата и туризма
на Република Гърция
(Утвърден с Решение № 706 от 19 септември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
3 октомври 2011 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и
Министерството на културата и туризма на Република Гърция, наричани по-нататък страни,
декларирайки общата си воля за отваряне
на нова ера и по-нататъшно насърчаване на
двустранните отношения в туристическия
сектор,
отчитайки споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество
в областта на туризма, подписано в Атина на
14 май 1999 г., Протокола от 1-вата сесия на
Българо-гръцката Смесена комисия по туризъм, подписан в Солун на 14 февруари 2004 г.,
и Българо-гръцката програма INTERREG IVA
2007 – 2013 P в рамките на European Territorial
Cooperation Objective в туристическия сектор,
която е в процес на изпълнение,
убедени, че договорените по този протокол
действия ще дадат нов импулс за сътрудничество между двете страни и по-нататъшно
заздравяване на двустранните отношения в
областта на туризма,
се договориха за целта да:
– разгледат възможността за насърчаване
на сътрудничеството в областта на културния
туризъм със специално внимание на винените
културни маршрути през границите на двете
страни с оглед насърчаване на регионалния
туризъм и представяне на естествените и
културните ресурси на двете страни;
– насърчават техните национални асоциации на пътните и туристическите агенции
и транспортните компании да предприемат
стъпки за директни контакти с цел сътрудничество в организиране на съвместни туристически програми и нарастване на двустранния
туристопоток;
– разгледат възможностите за развитие
на религиозен туризъм и промоция на съот-
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ветните религиозни маршрути за туристи от
двете страни, отчитайки многобройните религиозни обекти и манастири в двете страни;
– препоръчат на съответните си власти,
както и на компетентните си професионални
организации да си сътрудничат и да обменят
опит в областта на яхтения и круизния туризъм;
– насърчават обмена на опит на know-how
и експертиза относно инфраструктурата и
управлението на ски курорти, СПА центрове
и центрове за таласотерапия;
– проучват възможността за промоция на
зимния спортен туризъм;
– обменят опит в областта на промоцията
на туризма, планирането и маркетинга на
туристически дейности;
– обменят туристически информационни
материали, като постери, слайдове, видео,
CDs, филми и нови публикации;
– насърчават взаимното организиране на
опознавателни турове, конгреси, семинари,
както и панаири, фестивали, изложби и културни седмици между двете страни;
– разработят програма за сътрудничество в
областта на социалния и училищния туризъм;
– насърчават дейността на частния туристически сектор във връзка с промоцията на
общи продукти, свързани със съвместното
представяне на историческото, природното
и к улт у рното наследство в комбинирани
туристически пакети за туристи от далечни
дестинации, по-специално на пазари като
САЩ, Китай и Япония;
– обменят информация относно националното законодателство, свързано с насърчителни мерки за чуждестранни капиталови
инвестиции и съвместни дружества в областта
на туризма в своите страни, както и относно
гаранциите за защита на чуждестранните
капитали, внесени като инвестиция;
– обменят информация за възможностите
за такива инвестиции, които се предоставят
в двете страни, и за проекти, в които е желателно участието на чуждестранен капитал;
– сътрудничат за осигуряване на устойчиво развитие на туризма и насърчаване на
екотуризма;
– анализират възможността за създаване
на общи туристически пътеки в пограничните
региони в двете страни, съчетаващи различни
планински и морски забележителности;
– обменят планове за обучение, прилагани
в училища по туризъм, институции и центрове
в двете страни;
– разгледат възможността за обмен на студенти в туристическите учебни заведения за
прилагане на практическо обучение на място;
– проучват възможностите за отваряне
на нови гранични пунктове, в частност при
Арда – Паранести и Рудозем – Ксанти, за понататъшно улесняване на обмена на туристи
между двете страни.
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Този протокол влиза в сила от датата на
получаване на последното уведомление, с
което страните се уведомяват взаимно за изпълнението на вътрешните правни процедури
за неговото влизане в сила.
Подписан в София на 27 юли 2010 г. в два
оригинални екземпляра на английски език.
За Министерството
на икономиката,

За Министерството

на културата и туризма
енергетиката и
на Република Гърция:
туризма на		
Павлос Йероланус,
Република България:
министър на
Трайчо Трайков,
културата и туризма
министър на
икономиката,
енергетиката и
туризма
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.;
изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г. и бр. 38
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 12:
„12. търговията на смески от семена, предназначени за съхранението на естествената
околна среда“.
§ 2. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„Чл. 38. (3) Малки ЕО Б опаковки“ са
опаковките, съдържащи базови семена, сертифицирани семена от всички категории,
търговски семена или при условие че не се
касае за „Малки ЕО А опаковки“, семена на
смески с нетна маса до 10 кг.“
§ 3. Създава се глава четиринадесета:
„ Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СМЕСКИ
О Т С Е М Е Н А , П РЕ Д Н А ЗН АЧ Е Н И З А
С ЪХ РА Н ЕН И ЕТО Н А ЕС Т ЕС Т ВЕН АТА
ОКОЛНА СРЕДА
Чл. 54. (1) Семената от фуражните култури
могат да се предлагат под формата на смески
от различни родове, видове и/ или подвидове,
предназначени за съхранението на естествената
околна среда с оглед опазването на генетичните
ресурси, наричани „смески за съхранение“.
(2) Смеските по ал. 1 могат да съдържат
семена от фуражни култури съгласно приложение № 1, както и семена, които не са от
фуражни култури.
(3) Когато смеската съдържа семена от
сорт за съхранение, се спазват изискванията
на Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за
вписване на нови сортове земеделски расти-
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телни видове, сортове за консервация, сортове
за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България
и Общия каталог на държавите – членки на
ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).
(4) Семената за смеските по ал. 1 могат
да бъдат директно добити или култивирани.
Чл. 55. (1) Предлагането на пазара на
смеските по чл. 54 става след издаването на
разрешение от ИАСАС.
(2) При издаването на разрешение по ал. 1
трябва да бъде определен районът или районите в страната, в които семената от смеската
са естествено свързани по произход, наричан
„район на произход“, като се вземе предвид
информацията за съответния район/райони от
Министерството на околната среда и водите.
(3) Когато районът на произход е разположен в повече от една държава членка, той се
определя с общото съгласие на засегнатите
държави.
Чл. 56. (1) Директно добитите семена от
смески за съхранение трябва да са били добити в рамките на зоната източник на място
на добиване, което не е било засявано (култивирано) през последните 40 години, предхождащи датата на подаване на заявление по
чл. 58. Зоната източник трябва да се намира
в региона на произход.
(2) Процентното съдържание на компонентите на директно добитите смески за
съхранение, които представляват видове и/
или подвидове, които са характерни за типа
естествено местообитание на мястото на добиване и които като съставка на смеската са
от значение за съхранението на естествената
околна среда в контекста на опазването на
генетичните ресурси, трябва да е подходящо
за целите на възпроизвеждане на типа естествено местообитание на мястото на добиване.
(3) Процентът на кълняемост на компонентите по ал. 2 трябва да е достатъчен за
целите на възпроизвеждане на типа естествено
местообитание на мястото на добиване.
(4) Максималното процентно съдържание на
видове и/или подвидове, които не отговарят на
разпоредбите на ал. 2, не трябва да превишава
1 % по маса от общата маса на смеската.
(5) Директно добитите семена от смески
за съхранение не трябва да съдържат семена
от Avena fatua, Avena sterilis и Cuscuta spp.
(6) Максиалното съдържание на семена
от Rumex spp., различни от семена от Rumex
acetosella и Rumex maritimus, не трябва да
превишава 0,05 % от масата на смеската.
Чл. 57. (1) Семената, от които е произведена
култивираната смеска за съхранение, трябва
да са добити в рамките на зоната източник на
място на добиване, което не е било засявано
(култивирано) през последните 40 години,
предхождащи датата на подаване на заявление
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по чл. 58, и може да са размножени извън
него. Зоната източник трябва да се намира в
региона на произход.
(2) Семената от култивираните смески
за съхранение трябва да са от видове и/или
подвидове, които са характерни за типа естествено местообитание на мястото на добиване и които като компонент на смеската са
от значение за съхранението на естествената
околна среда в контекста на опазването на
генетичните ресурси.
(3) Преди да бъдат смесени, компонентите
на култивираната смеска за съхранение, които
представляват фуражни култури по смисъла
на тази наредба, трябва да отговарят на:
а) изискванията за търговските семена в
приложение № 3, раздел III по отношение на
аналитичната чистота, посочени в колони
4 – 11 от таблицата на раздел I, т. 2, буква „А“;
б) изискванията по отношение на максималното съдържание на семена от други
раст и телни ви дове съгласно п ри ложение
№ 3, раздел I, т. 2, буква „А“, колони 12 – 14,
за проба с определено в приложение № 4,
колона 4 тегло;
в) изискванията за съдържание на семена
от лупина съгласно приложение № 3, раздел
I, т. 2, буква „А“.
Чл. 58. (1) За търговия със смески за съхранение се издава разрешение от ИАСАС след
подаване на заявление.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава от
информация относно изискванията за смеските
по чл. 56 и 57.
(3) По отношение на директно добити
смески за съхранение ИАСАС извършва периодични визуални инспекции на мястото на
добиване на семената по време на вегетация
с цел да се гарантира, че семената отговарят
на изискванията на чл. 56, ал. 2 и 4.
(4) За проверк ите по ал. 3 се съставя
протокол.
(5) По отношение на култивираните смески
за съхранение при подаване на заявлението
по ал. 1 ИАСАС или под контрола на ИАСАС
се извършват лабораторни анализи за определяне на посевните качества на семената от
смеските с цел да се гарантира, че семената
отговарят на изискванията на чл. 57.
(6) Анализите по ал. 5 се извършват по
методи, утвърдени от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ
в съответствие с утвърдените международни
методи.
(7) Вземането на проби от семена с цел
определяне на посевните им качества се извършва от хомогенни партиди.
(8) Максималната маса на партидите и
минималната маса на пробите в зависимост
от културата са посочени в приложение № 4.
(9) Разрешението по ал. 1 следва да отговаря
на изискванията на приложение № 9.
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Чл. 59. Смеските за съхранение могат да се
предлагат на пазара, ако отговарят на изискванията на чл. 56 по отношение на директно
добитите смески или чл. 57 по отношение на
култивираните смески.
Чл. 60. Общото количество семена от
смески за съхранение, което може да се
предлага на пазара всяка година, не трябва
да надвишава 5 % от общото тегло на всички
смески от фуражни култури, търгувани през
съответната година.
Чл. 61. (1) Преди началото на всеки производствен сезон производителите на директно
добити смески за съхранение заявяват количеството от смески, за което възнамеряват
да подадат заявление за разрешение, както и
размера и местоположението на предвиденото/ предвидените място/ места на добиване.
(2) Преди началото на всеки производствен сезон производителите на култивирани
смески за съхранение заявяват количеството
от смески, за което възнамеряват да подадат
заявление за разрешение, както и размера и
местоположението на предвиденото/предвидените място/места за добиване и предвиденото/
предвидените място/места за размножаване.
(3) Ако въз основа на заявлението по ал. 1
се окаже, че ще бъде надхвърлено количеството семена, определено в чл. 60, на всеки
отделен производител се определя количество
от семена от смески, което може да предлага
на пазара за съответния сезон.
Чл. 62. (1) Смеските за съхранение се
предлагат на пазара в затворени опаковки
или контейнери, снабдени със система за
запечатване.
(2) За да се гарантира запечатването на
опаковките, всяка система на запечатване
включва етикет по чл. 63 и/или печат.
(3) Опаковките се запечатват по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да
се наруши целостта на системата на запечатване или да се оставят следи от подправяне
на етикета или на опаковката.
Чл. 63. Опаковките семена със смески за
съхранение се етикетират от външната страна
с етикет на производителя или носят надпис
или печат, отговарящ на изискванията на
приложение № 10.
Чл. 64. (1) Всек и производствен сезон
производителите на смески за съхранение
информират ИАСАС за количествата смески,
които предлагат на пазара.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при поискване
информира останалите държави членки и
Европейската комисия за количествата смески, които се предлагат на пазара в страната.
Чл. 65. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол при
поискване информира Европейската комисия
относно органите за генетични ресурси, признати в страната.“
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§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създават т. 4, 5, 6, 7 и 8:
„4. „зона източник“ е зона, допринасяща
за опазването на генетичните ресурси на
растенията съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), която е управлявана, защитавана и наблюдавана съгласно
изискванията на чл. 27 – 34а ЗБР и Наредба
№ 5 от 2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни
и животински видове (ДВ, бр. 73 от 2003 г.);
5. „място на добиване“ е част от зоната
източник, от която са били добити семената;
6. „смеска за съхранение“ е смеска от
семена от фуражни култури и нефуражни по
смисъла на чл. 54, ал. 2 от различни родове,
видове и/или подвидове, предназначени за
съхранението на естествената околна среда
с оглед опазването на генетичните ресурси;
7. „директно добита смеска“ е смеска от
семена, предлагана на пазара като добита от
мястото на добиване със или без почистване;
8. „култивирана смеска“ е смеска от семена, при която семената са добити от мястото
на добиване, размножени са извън него като
отделни видове и са смесени, за да се получи
смеска, съставена от родове, видове и/ или
подвидове, характерни за типа естествено
местообитание на мястото на добиване.“
§ 5. В приложение № 1 „Списък на видовете фуражни култури“, в буква „а“ на ред
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina думите
„власатка твърдоглава“ се заменят с „власатка
твърдолистна“.
§ 6. Създава се п ри ложение № 9 к ъм
чл. 58, ал. 9:
„Приложение № 9
към чл. 58, ал. 9
Разрешение за предлагане на смески за
съхранение на пазара
ОБРАЗЕЦ
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И
СЕМЕКОНТРОЛ
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1
e-mail: iasas@iasas.government.bg
тел.: 870 03 75; факс: 870 65 17
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
№ ......../.........
ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СМЕСКИ
ОТ СЕМЕНА ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНАТА ОКОЛНА СРЕДА СЪГЛАСНО
ЧЛ. 58 ОТ НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 г.
ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ
ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Разрешението се издава на лицето ....................
..................................................................................
постоянен адрес/ЕГН ..........................................

ВЕСТНИК
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Идентификационен номер:
Метод на добиване на семената от смеската:
□ директно
□ чрез култивиране
Процентно съдържание на компонентите по
видове и/или подвидове*
..................................................................................
По отношение на култивираните смески за съхранение – процент кълняемост на съставките на
смеската, които не отговарят на изискванията на
приложение № 3 от Наредба № 99 от 2006 г. за
търговия на посевен материал от фуражни култури
на пазара на ЕС по отношение на кълняемостта
..................................................................................
Количеството семена, за което се отнася разрешението
..................................................................................
Регион на произход ..............................................
Ограничение за търговия в региона на произход
..................................................................................
Зона източник
..................................................................................
Място на събиране на директно добитите смески
..................................................................................
Място на размножаване на култивираните смески за съхранение
..................................................................................
Естествено местообитание на мястото на добиване
..................................................................................
Година на добиване – .................................................
* По отношение на директно добитите смески е
достатъчно да се посочат тези съставки, които
са характерни за типа естествено местообитание
на мястото на събиране и които като съставки
на смеската са от значение за съхранението на
естествената околна среда в контекста на опазването на генетичните ресурси.
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ: .......................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
“

§ 7. Създава се приложение № 10 към чл. 63:

„Приложение № 10
към чл. 63
Етикет на смеските за съхранение
Изискващи се реквизити
1. „правила и стандарти на ЕС“;
2. име и адрес на лицето, което отговаря за
поставянето на етикета или негов идентификационен знак (регистрационен номер);
3. метод на добиване: директно добиване или
култивиране;
4. година на запечатване, записана по следния
начин: „запечатано през.....година“;
5. регион на произход;
6. зона източник;
7. място на събиране;
8. естествено местообитание на мястото на
събиране;
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9. думите „смеска за съхранение от семена от
фуражни култури, предназначена за използване
в район със същото естествено местообитание
като на мястото на събиране, без да се отчитат
биотичните условия“;
10. референтен номер на партидата, даден от
лицето, отговорно за поставянето на етикета;
11. тегловни проценти на съставките по видове
и/или подвидове*;
12. нетно или брутно тегло;
13. когато са използвани гранулирани пестициди, гранулиращи вещества или други твърди
добавки, се указва естеството на добавката, както
и приблизителното съотношение между теглото
на чистите семена и общото тегло;
14. по отношение на култивираните смески
за съхранение – специфичният процент на кълняемост на съставките на смеската, които не
отговарят на изискванията на приложение № 3
по отношение на кълняемостта**.
* Достатъчно е да се посочат съставките на
директно добитите смески за съхранение, които
са характерни за типа естествено местообитание
на мястото на събиране и които като съставки на
смеската са от значение за съхранението на естествената околна среда в контекста на опазването на
генетичните ресурси.
** Достат ъчно е да се о тбележат средни те
стойности на изискваните специфични проценти
на кълняемост в случай, че броят на изискваните
специфични проценти е над пет, като в случая специфичен е процентът на кълняемост на отделния
компонент.“

§ 8. Навсякъде в текста наименованията
„Национална служба за растителна защита“ и
„Националната служба за растителна защита“
се заменят съответно с „Българска агенция
по безопасност на храните“ и „Българската
агенция по безопасност на храните“.
Допълнителна разпоредба
§ 9. С тази наредба се въвежда Директива на Комисията 2010/60/ЕС от 30 август
2010 г. за предвиждане на някои дерогации
за търговия със смеси от семена от фуражни
култури, предназначени за съхранението на
естествената околна среда.

ВЕСТНИК
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г. и бр. 18 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 24 ал. 8 се отменя.
§ 2. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срок до 30 октомври контролиращите
лица въвеждат данни за извършените през
текущата година проверки в електронната
система по чл. 68.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Създава се глава девета:
„ Г л а в а

д е в е т а

СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ
ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА
ПРОВЕРКИ ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ
Ч л. 6 8. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, създава и
поддържа електронна система, в която контролиращите лица, развъдните организации и
дирекциите на национални паркове „Пирин“
и „Централен Балкан“ въвеждат данни за
извършените през текущата година проверки.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в следните срокове:
1. в срок до 30 октомври на годината, за
която се отнасят – за контролиращите лица и
дирекциите на национални паркове „Пирин“
и „Централен Балкан“;
2. в срок до 30 ноември на годината, за
която се отнасят – за развъдните организации.
(3) Конт ролиращите лица, развъдните
организации и дирекциите на национални
паркове „Пирин“ и „Централен Балкан“ изпращат в Министерството на земеделието и
храните заверена разпечатка на въведените
в електронната система данни в седемдневен
срок от изтичане на срока по ал. 2.
(4) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.“

Заключителна разпоредба

Заключителна разпоредба

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

За министър: Цв. Димитров
11730

Министър: М. Найденов
11833
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
НАРЕДБА № 44
от 20 октомври 2011 г.

за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните
дружества от затворен тип и управляващите
дружества
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. съдържанието на договорите на инвестиционното дружество с управляващото дружество и с банката депозитар, съответно на
управляващото дружество с банката депозитар;
2. ликвидността на колективните инвестиционни схеми и допълнителните изисквания
към прехвърляемите ценни книжа, инструментите на паричния пазар и другите активи, в
които колективните инвестиционни схеми и
инвестиционните дружества от затворен тип
могат да инвестират;
3. начинът и редът за оценка на активите
и пасивите на колективните инвестиционни
схеми, инвестиционните дружества от затворен
тип, за изчисляване на нетната стойност на активите, изчисляване на емисионната стойност
и цената на обратно изкупуване на дяловете
на колективните инвестиционни схеми;
4. дейността по емитиране, продажба и
обратно изкупуване на дялове на колективни
инвестиционни схеми;
5. съдържанието на проспектите, отчетите,
рекламните съобщения;
6. дейността и изискванията към структурите от вида главна – захранваща колективна
инвестиционна схема;
7. преобразуването и прекратяването на
колективни инвестиционни схеми;
8. другите изисквания към дейността на
колективните инвестиционни схеми, насочени
към защита на интересите на инвеститорите;
9. изискванията към организацията и дейността на управляващите дружества, тяхната
капиталова адекватност и ликвидност;
10. изискванията към дейността на инвестиционните дружества от затворен тип.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ
Раздел I
Договор на инвестиционното дружество с
управляващото дружество
Чл. 2. Договорът на инвестиционното дружество с управляващото дружество съдържа
най-малко:

ВЕСТНИК
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1. разпределението на правата и задълженията между управителния орган на инвестиционното дружество и управляващото дружество
във връзка с управлението на дейността на
инвестиционното дружество;
2. описание на средствата и процедурите,
посредством които управляващото дружество
ще има достъп до съществената информация,
необходима за изпълнение на задълженията му;
3. описание на процедурите, посредством
които инвестиционното дружество може да
извършва преглед на дейността на управляващото дружество във връзка с нормативно
установените и договорни задължения;
4. правилата за ефективно предотвратяване
и/или разрешаване на конфликти на интереси
между тях;
5. задължението на инвестиционното дружество да даде на банката депозитар съгласие за незабавно инкасо, както и да изпрати
на управляващото дружество копие от това
съгласие;
6. възможността за упълномощаване на
управляващото дружество от инвестиционното дружество за участие в общи събрания на
емитентите, в чиито финансови инструменти
са инвестирани активите на инвестиционното
дружество;
7. условията, необходими за замяна на
управляващото дружество и процедурата,
по която цялата съществена информация се
изпраща на новото управляващо дружество;
8. условията и реда за издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акциите на
инвестиционното дружество от отворен тип
чрез управляващото дружество, както и за
делегирането на тези функции от управляващото дружество на трето лице;
9. условията и реда за администриране
на акциите на инвестиционното дружество,
включително правни и счетоводни услуги във
връзка с управление на активите, искания
за информация на инвеститорите, оценка на
активите и пасивите, и изчисляване нетната
стойност на активите, контрол за спазване на
законовите изисквания и вътрешните правила,
разпределение на дивиденти, изпълнение на
договори, водене на отчетност;
10. правилата за контрол от инвестиционното дружество на разходите, извършени от
управляващото дружество, във връзка с нормативно установените и договорни задължения;
11. срокът на договора, ако има такъв, както
и условията и реда за изменение, разваляне
и прекратяване на договора, включително в
случаите, когато управляващото дружество
е уведомило инвестиционното дружество за
взето от управляващото дружество решение
за преобразуване, откриване на производство
за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора, както и при отнемане
на лиценза на управляващото дружество.
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Раздел II
Съдържание на договора на управляващото
дружество с банката депозитар
Чл. 3. (1) Когато колективната инвестиционна схема с произход от Република България
е управлявана от управляващо дружество
с произход от друга държава членка или
управляващото дружество с произход от Република България управлява колективната
инвестиционна схема с произход от друга
държава членка, управляващото дружество и
банката депозитар сключват писмено споразумение, с което се определя информацията,
необходима за изпълнението на функциите
на банката депозитар съгласно приложимото
законодателство.
(2) Писменото споразумение между управляващото дружество и банката депозитар
съдържа най-малко следните елементи, свързани с предоставяните услуги и процедурите,
които страните по споразумението трябва да
следват:
1. описание на процедурите, включително
тези, свързани със съхранение на активи, които трябва да бъдат възприети за всеки вид
актив на колективната инвестиционна схема,
поверен на банката депозитар;
2. описание на процедурите, които трябва да
бъдат следвани, когато се предвижда промяна
на правилата или проспекта на колективната
инвестиционна схема и определящи случаите,
при които банката депозитар следва да бъде
информирана или при които е необходимо
предварително съгласие на банката депозитар,
за да се пристъпи към изменението;
3. описание на средствата и процедурите,
посредством които банката депозитар ще
предаде на управляващото дружество всяка съществена информация, необходима на
управляващото дружество за изпълнение на
неговите задължения, включително описание
на средствата и процедурите относно упражняването на всякакви права, произтичащи
от финансовите инструменти, и средствата и
процедурите, прилагани с цел да се позволи
на управляващото дружество и на колективната инвестиционна схема да разполагат със
своевременен и подходящ достъп до информацията, свързана със сметките на колективната
инвестиционна схема;
4. описание на средствата и процедурите,
посредством които банката депозитар ще има
достъп до цялата важна информация, която
є е необходима за изпълнение на нейните
задължения;
5. описание на процедурите, посредством
които банката депозитар е в състояние да
изпраща запитвания относно дейността на
управляващото дружество и да оценява качеството на предадената информация, включително чрез посещения на място;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

6. описание на процедурите, посредством
които управляващото дружество може да
извършва преглед на дейността на банката
депозитар във връзка с договорните є задължения.
(3) Подробности относно средствата и
процедурите по ал. 2, т. 3 и 4 могат да бъдат
уредени и в отделно споразумение между
страните.
Чл. 4. (1) Писменото споразумение между
управляващото дружество и банката депозитар
по чл. 3, ал. 1 съдържа най-малко следните
елементи, свързани с обмена на информация,
със задълженията за поверителност и с мерките срещу изпиране на пари:
1. списък на цялата информация, която
трябва да се обмени между колективната
инвестиционна схема, управляващото дружество и банката депозитар, свързана с продажбата, издаването, обратното изкупуване
и обезсилване на дяловете на колективната
инвестиционна схема;
2. задълженията за поверителност, приложими по отношение на страните по споразумението;
3. информация относно задачите и отговорностите на страните по споразумението
по отношение на задълженията в областта
на предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, ако е приложимо.
(2) Посочените в ал. 1, т. 2 задължения
следва да са формулирани така, че да не затрудняват достъпа на Комисията за финансов
надзор, наричана по-нататък „комисията“,
съответно на компетентните органи на държавата членка по произход на управляващото
дружество и на компетентните органи на държавата членка по произход на колективната
инвестиционна схема, до важни документи
и информация.
Чл. 5. Когато управляващото дружество и
банката депозитар делегират част от функциите
си на трети лица, писменото споразумение
по чл. 3, ал. 1 съдържа най-малко следните
елементи:
1. задължение на двете страни по споразумението да предоставят редовно подробна
информация за всяко трето лице, определено
от банката депозитар или управляващото
дружество да изпълнява техни функции;
2. задължение при поискване от всяка от
страните другата страна да предостави информация относно критериите, използвани при
избора на третото лице, и мерките, предприети
за текущ контрол на дейностите, извършвани
от избраното трето лице;
3. заявление, че отговорността на банката
депозитар съгласно чл. 37 ЗДКИСДПКИ не
се променя от обстоятелството, че всички
или част от активите на колективната инвестиционна схема са предадени на съхранение
на трето лице.
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Чл. 6. (1) Писменото споразумение по чл. 3,
ал. 1 между управляващото дружество и банката депозитар включва най-малко следните
елементи, свързани с евентуални изменения
в него и прекратяването му:
1. срока на валидност на споразумението;
2. условията, при които споразумението
може да бъде изменено или прекратено;
3. условията, необходими за улесняване на
замяната на банката депозитар и процедурата,
по която цялата съществена информация се
изпраща на новата банка депозитар.
(2) В споразумението следва да бъде конкретизирано, че законодателството на държавата
членка по произход на колективната инвестиционна схема се прилага по отношение на
споразумението.
(3) Когато страните по споразумението се
съгласят да използват електронни средства за
предаване на част или на цялата информация, която се обменя между тях, то следва да
включва клаузи, гарантиращи съхраняването
на такава информация.
(4) В случай че споразумението е приложимо спрямо повече от една колективна
инвестиционна схема, схемите се изброяват в
него. Ако колективните инвестиционни схеми
са с произход от различни държави членки,
споразумението следва да посочи специфичните изисквания във връзка с изпълнението
на функциите на управляващото дружество и
отношенията му с банката депозитар съгласно
приложимото законодателство на държавата
по произход на всяка от колективните инвестиционни схеми.
Чл. 7. Управляващо дружество с произход
от Република България, което управлява
колективна инвестиционна схема с произход
от Република България, сключва с банката
депозитар договор, който освен съдържанието
по чл. 3 – 6 съдържа и:
1. задължението на банката депозитар да
следи дали възнаграждението на управляващото дружество е изчислено и изплатено в
съответствие със закона и устава, съответно
правилата на колективната инвестиционна
схема;
2. задължението на банката депозитар да
се отчита пред колективната инвестиционна
схема най-малко веднъж месечно за поверените є активи и извършените операции;
3. забрана за банката депозитар да прихваща
свои вземания срещу колективната инвестиционна схема за сметка на поверените є от нея
парични средства и финансови инструменти;
4. разходите по видове, които ще бъдат
поети от всяка от страните;
5. реда за предаване на банката депозитар на цялата налична при управляващото
дружество информация и документация във
връзка с договорния фонд при отнемане на
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лиценза за извършване на дейност, при прекратяване или обявяване в несъстоятелност
на управляващото дружество;
6. отговорността на страните за неизпълнение на договорните задължения, включително
отговорността на банката депозитар и реда,
по който притежателите на дялове могат да
търсят такава отговорност съгласно чл. 37
ЗДКИСДПКИ.
Раздел III
Ликвидност на колективната инвестиционна
схема и допълнителни изисквания към ценните книжа, инструментите на паричния пазар
и другите активи по чл. 38 ЗДКИСДПКИ
Чл. 8. (1) Колективната инвестиционна
схема е длъжна да инвестира в ликвидни
прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни
финансови активи по чл. 38 ЗДКИСДПКИ,
както и да поддържа такава структура на
активите и пасивите, която да є позволява да
изпълнява във всеки момент задълженията си
по обратното изкупуване на дяловете.
(2) Управляващото дружество е длъжно да
спазва изискването по ал. 1 за всяка колективна инвестиционна схема, която управлява,
както и да не излага колективната инвестиционна схема на рискове, които не съответстват
на рисковия є профил.
Чл. 9. (1) Управляващото дружество приема
правила за поддържане и управление на ликвидността за всяка колективна инвестиционна
схема, която управлява. В правилата се посочват
принципите и методите на управление, както и
правата и задълженията на лицата, отговорни
за управлението, отчетността и вътрешния
контрол върху ликвидността. Правилата се
представят в комисията в 7-дневен срок от
приемането им, съответно от тяхната промяна.
(2) Ако представените правила по ал. 1 не
гарантират поддържането на ликвидността,
заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“,
наричан по-нататък „заместник-председателя“,
дава задължителни указания за промяна на
правилата.
Чл. 10. (1) Управляващото дружество е
длъжно постоянно да следи за ликвидността
на всяка колективна инвестиционна схема,
която у правл ява. Когато установи, че тя
не отговаря на изискванията на наредбата,
дружеството незабавно предприема мерки за
привеждането є в съответствие.
(2) В случай на залог на активи или ако
съществува друго ограничение за тяхното
използване от колективната инвестиционна
схема, те не се включват при изчисляване
на ликвидността.
Чл. 11. (1) Прехвърляемите ценни книжа,
в които може да инвестира колективната
инвестиционна схема, трябва да отговарят на
следните условия:
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1. потенциалните загуби, които колективната инвестиционна схема може да понесе от
държането им, се ограничават до размера на
сумата, платена за тях;
2. тяхната ликвидност не трябва да излага
на риск способността на колективната инвестиционна схема да изкупува обратно дяловете
си по искане на притежателите им;
3. имат надеждна оценка, която се определя, както следва:
а) ценните книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 38, ал. 1,
т. 1 – 4 ЗДКИСДПКИ, имат точни, надеждни и
редовно установявани пазарни цени или цени,
предоставени от независими от емитентите
системи за оценяване;
б) ценните книжа по чл. 38, ал. 2 ЗДКИСДПКИ
имат периодична оценка, извършена въз основа
на информация, произтичаща от емитента,
или въз основа на компетентно инвестиционно проучване;
4. за тях е налице информация, която се
счита за подходяща, ако:
а) за ценните книжа, допуснати до или
търгувани на регулиран пазар по чл. 38, ал. 1,
т. 1 – 4 ЗДКИСДПКИ, се предоставя към пазара редовно точна и подробна информация
за ценната книга или когато е приложимо,
за портфейла на ценната книга;
б) за ценни т е к н и жа по ч л. 38, а л. 2
ЗДКИСДПКИ се предоставя редовно точна
информация към колективната инвестиционна схема за ценната книга или когато е
приложимо, за портфейла на ценната книга;
5. са свободно прехвърляеми;
6. тяхното придобиване съответства на инвестиционните цели и/или инвестиционната
политика на колективната инвестиционна
схема;
7. рисковете, свързани с тях, са адекватно
обхванати от правилата за управление на
риска на колективната инвестиционна схема.
(2) Счита се, че ценните книжа по чл. 38,
ал. 1, т. 1 – 3 ЗДКИСДПКИ отговарят на
изискванията по ал. 1, т. 2 и 5, ако колективната инвестиционна схема не разполага с
информация, която да доведе до друг извод.
(3) За прехвърляеми ценни книжа по чл. 38
ЗДКИСДПКИ се считат и акциите/дяловете
на инвестиционно дружество, договорен фонд
или дялов тръст от затворен тип, ако:
1. отговарят на условията по ал. 1 и 2;
2. инвестиционните дружества и дяловите
тръстове прилагат правила за корпоративно
управление, приложими към дружествата, а
договорните фондове са предмет на правила
за корпоративно управление, еквивалентни на
тези, приложими към дружествата;
3. дружеството, което управлява договорния
фонд, съответно дружеството, което управлява активите на инвестиционното дружество
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и дяловия тръст, ако има такова, е предмет
на национална регулация, с цел защита на
инвеститорите.
(4) За прехвърляеми ценни книжа по чл. 38
ЗДКИСДПКИ се считат и финансовите инструменти, които отговарят на условията по
ал. 1 и 2 и са гарантирани от или са свързани с доходността на други активи, които
могат да са различни от тези по чл. 38, ал. 1
ЗДКИСДПКИ.
(5) Когато финансовите инструменти по
ал. 4 съдържат вграден деривативен инструмент, по отношение на вградения деривативен инст ру мент се прилага чл. 40 – 43
ЗДКИСДПКИ.
Чл. 12. (1) Инструменти на паричния пазар
по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните
разпоредби на ЗДКИСДПКИ са инструменти,
които са:
1. финансови инструменти, допуснати до
търговия или търгувани на регулиран пазар по
смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 1 – 3 ЗДКИСДПКИ;
2. финансови инструменти, които не са
допуснати до търговия.
(2) Инструментите на паричния пазар, в
които може да инвестира колективната инвестиционна схема, се считат за обичайно
търгувани на паричния пазар, ако отговарят
на едно от следните изисквания:
1. имат падеж при емитирането до 397
дни вкл.;
2. имат остатъчен срок до падежа до 397
дни вкл.;
3. подлежат на редовни корекции на доходността при условията на паричния пазар
най-малко на всеки 397 дни;
4. рисковият им профил, вкл. по отношение на кредитния им риск и риска, свързан
с лихвения процент, съответства на рисковия
профил на финансовите инструменти с падеж
по т. 1 и 2 или с корекции на доходността
по т. 3.
Чл. 13. (1) Инструментите на паричния
пазар, в които може да инвестира колективната инвестиционна схема, са ликвидни
инструменти на паричния пазар, ако могат да
бъдат продадени при ограничени разходи и
в адекватно кратък времеви период, предвид
задължението на колективната инвестиционна схема да изкупи обратно дяловете си по
искане на всеки от притежателите на дялове.
(2) Инструментите на паричния пазар, в
които може да инвестира колективната инвестиционна схема, са инструменти, чиято
стойност може да бъде определена точно по
всяко време, ако за тях са налице точни и
надеждни системи за оценка, които отговарят
на следните изисквания:
1. позволяват на колективната инвестиционна схема да изчислява нетната стойност на
активите си, базирайки се на стойността, на
която инструментът, включен в портфейла є,
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може да бъде разменен между информирани
и изразили съгласие независими страни при
условията на справедлив договор;
2. базират се на пазарни данни или на
модели за оценка, включително системи, основани на амортизационни стойности/разходи.
(3) Счита се, че инструментите на паричния
пазар по чл. 38, ал. 1, т. 1 – 3 ЗДКИСДПКИ
отговарят на изискванията по ал. 1 и 2, ако
колективната инвестиционна схема не разполага с информация, която да доведе до
друг извод.
Чл. 14. (1) Инструментите на паричния
пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ,
които са различни от тези, търгувани на
регулиран пазар, но чиято емисия или емитент са регулирани за целите на защита на
инвеститорите и спестяванията, трябва да
отговарят на следните условия:
1. отговарят на поне едно от изискванията
по чл. 12, ал. 1 и на всички изисквания по
чл. 13, ал. 1 – 3 ;
2. свободно прехвърляеми са и за тях да е
налична подходяща информация, включително
информация, необходима за извършване на
подходяща оценка на кредитните рискове,
свързани с инвестициите в тях, вземайки
предвид изискванията по ал. 2 – 4 .
(2) За инструментите на паричния пазар
по чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ, букви „б“
и „г“, за инструментите на паричния пазар
по чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ, буква „а“,
които са емитирани от регионални или местни
органи в Република България или друга държава членка или от публична международна
организация, в която членува поне една държава членка, но които не са гарантирани от
държава членка, както и в случаите на федерална държава, която е държава членка – от
един от членовете на федералната държава,
за подходяща по ал. 1, т. 2 информация се
счита, ако са налице:
1. информация за емисията или програмата за емитиране, както и за юридическото и
финансовото състояние на емитента преди
емитиране на инструмента на паричния пазар;
2. актуализация на информацията по т. 1,
която се извършва най-малко веднъж годишно
и при всяко значимо събитие;
3. проверка на информацията по т. 1, която
се извършва от подходящо квалифицирани трети страни, които са независими от емитента;
4. надеждни статистически данни за емисията или за програмата на емитиране.
(3) За инструментите на паричния пазар
по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква „в“ ЗДКИСДПКИ
се счита, че е налична подходяща по ал. 1,
т. 2 информация, ако са налице:
1. информация за емисията или програмата
за емитиране, или за юридическото и финансовото състояние на емитента преди емитирането на инструмента на паричния пазар;
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2. актуализация на информацията по т. 1,
която се извършва поне веднъж годишно и
при всяко значимо събитие;
3. надеждни статистически данни за емисията или за програмата за емитиране или
други данни, позволяващи извършването на
подходяща оценка на кредитните рискове, свързани с инвестициите в такива инструменти.
(4) За инструментите на паричния пазар
по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква „а“ ЗДКИСДПКИ,
различни от изброените в ал. 2 и издадените
от Европейската централна банка, от Българската народна банка или от централна банка
на друга държава членка, за подходяща по
ал. 1, т. 2 информация се счита информацията
за емисията или програмата за емитиране или
за юридическото и финансовото състояние на
емитента преди емитирането на инструмента.
Чл. 15. Лицето по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква
„в“ ЗДКИСДПКИ, 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, трябва да е емитент, който
е обект на и спазва правилата за пруденциален надзор, както и който отговаря едно от
следните условия:
1. да е със седалище в държава, принадлежаща към Европейското икономическо
пространство;
2. да е със седалище в държава – страна
по Споразу мението за Организаци ята за
икономическо сътрудничество и развитие,
принадлежаща към Групата на десетте;
3. да има определен кредитен рейтинг,
не по-нисък от инвестиционен, присъден от
агенция за кредитен рейтинг, регистрирана или сертифицирана съгласно Регламент
№ 1060/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1060/2009“;
4. може да бъде доказано от комисията на
базата на задълбочени анализи на лицето, че
пруденциалните правила, които то спазва,
са толкова строги, колкото са изискванията,
определени от правото на Европейския съюз.
Чл. 16. (1) Дружествата за секюритизация
по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква „г“, подбуква „бб“
ЗДКИСДПКИ са структури с корпоративен,
тръстов или договорен характер, учредени за
целите на извършване на секюритизиращи
операции.
(2) Банковата линия за осигуряване на
ликвидност е банково улеснение, осигурено
от институция, която изпълнява изискванията
по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква „в“ ЗДКИСДПКИ.
Чл. 17. (1) Деривативните финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ
са ликвидни, ако базовите им активи се състоят от един или повече:
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1. а к т и в и , и з б р о е н и в ч л . 3 8 , а л . 1
ЗДКИСДПКИ, вкл. финансови инструменти,
които имат една или повече характеристики
на тези активи;
2. лихвени проценти;
3. валута или валутни курсове;
4. финансови индекси.
(2) Извънборсовите деривативни инструменти следва да отговарят и на изискванията по чл. 38, ал. 1, т. 8, букви „б“ и „в“
ЗДКИСДПКИ;
Чл. 18. (1) Деривативните финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ
следва да включват инструменти, които отговарят на следните критерии:
1. позволяват прехвърлянето на кредитния
риск на базовите активи по чл. 17, ал. 1, т. 1,
самостоятелно от другите рискове, свързани
с актива;
2. чрез тях не може да бъде извършена
доставка или прехвърляне, включително чрез
парично плащане, на активи, различни от тези
в чл. 38, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ;
3. отговарят на критериите за извънборсови
деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 8,
букви „б“ и „в“ ЗДКИСДПКИ и ал. 2 и 3;
4. рисковете, свързани с тях, са съответно
обхванати от правилата за управление на риска
на колективната инвестиционна схема, както
и от механизмите за вътрешен контрол в случаите на риск от асиметрия на информацията
между колективната инвестиционна схема, от
една страна, и насрещната страна по деривативен финансов инструмент за прехвърляне
на кредитен риск, от друга, произтичащ от
потенциален достъп на насрещната страна до
вътрешна/непублична информация относно
предприятията, чиито активи са базови за
деривативния финансов инструмент за прехвърляне на кредитен риск.
(2) Справедливата стойност на деривативните финансови инструменти по чл. 38, ал. 1,
т. 8, буква „в“ ЗДКИСДПКИ е цената, за
която активите могат да бъдат разменени, а
задълженията по тях – погасени между добре
информирани и изразили съгласие несвързани
страни в сделка.
(3) Надежната и подлежаща на проверка
оценка на деривативните финансови инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ
съответства на справедливата стойност по
ал. 2, като не се базира само на пазарни котировки от насрещната страна и отговаря на
следните критерии:
1. базата за оценка е надеждна и актуална
пазарна цена на инструмента, а в случаите,
когато не е налична такава цена, оценката се
извършва на базата на модел за определяне
на цената, който използва подходяща общоприета методология;
2. проверката на оценката се извършва по
един от следните начини:
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а) от подходяща трета страна, независима
от насрещната страна по сделката с деривативния финансов инструмент, търгуван на
извънборсови пазари, която извършва проверките достатъчно често и по начин, който
позволява на колективната инвестиционна
схема да провери коректността на оценката;
б) от звено в управляващото дружество,
което управлява колективната инвестиционна
схема, което разполага с необходимите за това
човешки и технически ресурси и е независимо
от отдела, който управлява активите.
(4) Ли к ви д н и т е фи на нсови а к т и ви по
чл. 38, ал. 1, т. 8 ЗДКИСДПКИ не включват
деривативни финансови инструменти с базов
актив – стоки.
(5) Допълнителните ликвидни активи по
чл. 38, а л. 4 ЗДК ИСДПК И вк лючват паричните средства на каса на колективната
инвестиционна схема.
Чл. 19. (1) Колективната инвестиционна
схема може да инвестира в деривативни финансови инструменти с базов актив – финансови
индекси по чл. 38, ал. 1, т. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ,
ако финансовите индекси отговарят на следните условия:
1. достатъчно диверсифицирани са, ако са
изпълнени следните критерии:
а) индексът е съставен по такъв начин,
че движението на цената и активността на
търговията с един компонент от индекса не
влияят значително на целия индекс;
б) ако индексът е съставен от активи по
чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ и неговият състав
е диверсифициран поне колкото състава на
индексите по чл. 46 ЗДКИСДПКИ;
в) ако индексът е съставен от активи, различни от тези по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ,
неговият състав е диверсифициран по начин,
еквивалентен на този на индексите по чл. 46
ЗДКИСДПКИ;
2. представляват адекватен бенчмарк (общоприет еталон) за пазара, за който се отнасят,
ако са изпълнени следните критерии:
а) индексът измерва представителна група
активи по подходящ начин;
б) индексът се преразглежда и балансира
периодично съгласно публично оповестени
критерии, с цел да продължи да отразява
адекватно съответния пазар;
в) активите, от които е съставен индексът,
са достатъчно ликвидни, което позволява на
потребителите да възпроизвеждат индекса,
ако е необходимо;
3. публикувани са по подходящ начин, ако
са изпълнени следните критерии:
а) процесът на публикуване се основава на
надеждни процедури за събиране на цените,
изчисляване и последващо публикуване на
стойността на индекса, включително процедури за остойностяване на компонентите,
които нямат пазарна цена;
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б) същест вената информац и я о т носно
изчисляването на индекса, методологиите
за балансиране на индекса, промените на
индекса, както и относно наличието на оперативни затруднения при предоставянето на
навременна и точна информация се предоставя
на широка и навременна основа.
(2) Когато съставът на активите, които
са базови активи на деривативни финансови
инструменти по чл. 38, ал. 1 ЗДКИСДПКИ,
не отговаря на изискванията по ал. 1, тези
деривативни финансови инструменти, ако
отговарят на изискванията на чл. 17, се считат за деривативни финансови инструменти
с базов актив – комбинация от активите по
чл. 17, ал. 1, т. 1 – 3, букви „а“ – „в“.
Чл. 20. (1) Прехвърляеми ценни книжа и
инструменти на паричния пазар с вградени
деривативни инструменти по чл. 43, ал. 4
ЗДКИСДПКИ са финансови инструменти,
които изпълняват критериите по чл. 11 и
съдържат компонент, който отговаря на следните условия:
1. чрез него някои от или всички парични
потоци, очаквани от ценната книга или инструмента на паричния пазар, като основен
договор, могат да бъдат променени съгласно
определен лихвен процент, цена на финансов
инструмент, валутен курс, индекс на цени или
стойности, кредитен рейтинг, кредитен индекс
или друга променлива и в резултат на това
варират като при самостоятелен деривативен
финансов инструмент;
2. неговите икономически характеристики и
рискове не са тясно свързани с икономически
характеристики и рискове на основния договор;
3. има съществено/значително влияние
на рисковия профил и оценката на прехвърляемата ценна книга или инструмента на
паричния пазар.
(2) Не се счита, че прехвърляемата ценна
книга или инструментът на паричния пазар са
с вграден дериватив, ако съдържат компонент,
който може да бъде прехвърлен с договор отделно от ценната книга или инструмента на
паричния пазар. Този компонент се разглежда
като самостоятелен финансов инструмент.
Чл. 21. (1) Възпроизвеждане на състав на
индекс на акции или облигации/дългови ценни
книжа е налице в случаите на възпроизвеждане на състава на базовите активи на индекса,
включително използването на деривативи или
други техники и инструменти по чл. 50.
(2) Съставът на индекса е достат ъчно
диверсифициран, ако е съобразен с правилата за диверсификация на риска по чл. 46
ЗДКИСДПКИ и чл. 19.
(3) Индексът представлява адекватен бенчмарк, ако лицето, което поддържа индекса,
използва призната методология, която като
цяло не води до изключване на основен емитент на пазара, за който индексът се отнася.
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(4) Индексът е публикуван по подходящ
начин, ако са изпълнени следните условия:
1. достъпен е за публиката;
2. лицето, което поддържа индекса, не е
свързано лице с колективната инвестиционна
схема, която възпроизвежда индекса.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 лицето, което
поддържа индекса, и колективната инвестиционна схема могат да са част от една и съща
икономическа група, ако са налице ефективни
мерки за предотвратяване на конфликт на
интереси.
Раздел IV
Изисквания към организацията и правилата
за изчисляване на нетната стойност на активите на колективните инвестиционни схеми
Ч л. 22. (1) Уп ра вл я ва що т о д ру жес т во
организира счетоводното отчитане на колективната инвестиционна схема по начин,
който позвол ява по всяко време всичк и
активи и пасиви на схемата да бъдат пряко
идентифицирани.
(2) За вся к а у п ра в л я ва на колек т и вна
инвестиционна схема управляващото дружество прилага счетоводни политики и процедури, приети, прилагани и поддържани в
съответствие с Международните счетоводни
стандарти съгласно § 1, т. 6 от ДР от Закона
за счетоводството (ЗСч.), които гарантират,
че нетната стойност на активите на всяка
колективна инвестиционна схема е точно
изчислена въз основа на счетоводното отчитане и че поръчките за покупка и за обратно
изкупуване на дяловете на колективната инвестиционна схема се изпълняват точно въз
основа на така изчислената нетна стойност
на активите.
(3) Управляващото дружество за всяка
колективна инвестиционна схема, която управлява, установява подходящи процедури за
осигуряване на правилно и точно оценяване
на активите и пасивите на схемата в съответствие с приложимите правила по чл. 23
ЗДКИСДПКИ.
(4) В случаите, когато управляващо дружество с произход от Република България
управлява колективна инвестиционна схема
с произход от друга държава членка, то е
длъжно да използва счетоводни политики и
процедури, приети, прилагани и поддържани
в съответствие със счетоводните правила на
държавата членка по произход на колективната
инвестиционна схема.
Чл. 23. (1) Счетоводните политики и процедури включват правилата за оценка на активите
и пасивите на колективната инвестиционна
схема, както и системата на организация на
тази дейност, като се основават на:
1. използване на единна и последователна
система за оценяване на активите в портфейла
на схемата;

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

2. надеждна система за събиране на информация, необходима за определянето на
нетната стойност на активите – източници
на информация;
3. правила за избягване на конфликти на
интереси и за осигуряване на защита срещу
разкриването на вътрешна информация;
4. надлежно документиране на решенията,
свързани с определянето на нетната стойност
на активите, включително с прилагане на
съответните документи към протоколите с
взетите решения;
5. наличие на технологично и програмно
осигуряване за изчисляване на нетната стойност на активите;
6. система за съхраняване и защита на
документацията, свързана с определянето
на нетната стойност на активите, на траен
носител.
(2) Информацията за правилата за изчисляване на нетната стойност на активите, тяхното
прилагане, както и други данни, въз основа на
които се изчислява нетната стойност на активите, се съхраняват при условията и по реда
на глава шеста от Закона за счетоводството.
Чл. 24. (1) При управлението на дейността
и когато му е възложено изчисляването на
емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване на колективна инвестиционна
схема, управляващото дружество е длъжно да
спазва правилата за изчисляване на нетната
стойност на активите.
(2) Банката депозитар гарантира, че стойността на дяловете на колективната инвестиционна схема се изчислява от управляващото
дружество в съответствие със закона и правилата за изчисляване на нетната стойност
на активите на управляваната колективна
инвестиционна схема. В случаите по ал. 1 и
съгласно чл. 21, ал. 2 ЗДКИСДПКИ банката
депозитар е длъжна да следи за спазването на
правилата за изчисляване на нетната стойност
на активите на колективните инвестиционни
схеми от страна на управляващото дружество.
(3) Ако є е възложено с договор, банката
депозитар е длъжна да изчислява емисионната стойност и цената на обратно изкупуване
на дяловете на колективната инвестиционна
схема, в съответствие с правилата за изчисляване на нетната стойност на активите є.
Чл. 25. (1) Оценката на активите и пасивите на колективната инвестиционна схема
се извършва съгласно Международните счетоводни стандарти по § 1, т. 6 от ДР от ЗСч.
(2) Оценката на активите на колективната инвестиционна схема се извършва при
първоначално признаване, а при последваща
оценка – по справедлива стойност.
Чл. 26. (1) Справедлива стойност на ценни
книжа и инструменти на паричния пазар,
емитирани от Република България в страната,
търгувани на места за търговия при активен
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пазар, се определя въз основа на средноаритметична от цените „купува“ при затваряне на
пазара за последния работен ден, обявени от
не по-малко от двама първични дилъри на
държавни ценни книжа.
(2) Справедлива стойност на емитираните от Република България ценни книжа и
инструменти на паричния пазар в чужбина,
както и издадените от друга държава членка
ценни книжа и инструменти на паричния
пазар, търгувани на места за търговия при
активен пазар се определя:
1. по цена „купува“ при затваряне на пазара в деня на оценката, обявена в електронна
система за ценова информация;
2. по цена „к у пу ва“ при затваряне на
пазара за последния работен ден, обявена в
електронна система за ценова информация,
в случай че пазарът не е затворил до 15 ч. в
деня на оценката;
3. по цена „к у пу ва“ при затваряне на
пазара за последния работен ден, обявена в
електронна система за ценова информация,
в случай че мястото за търговия не работи в
деня на оценката.
Чл. 27. Справедливата стойност на прехвърляеми ценни книжа и инструменти на
паричния пазар, допуснати до или търгувани
на места за търговия при активен пазар се
извършва:
1. по цена на затваряне или друг аналогичен
показател, оповестяван публично към деня на
оценката от места за търговия;
2. по цена на затваряне или друг аналогичен
показател, оповестяван публично към деня на
оценката от места за търговия, от който за
съответния ден е изтъргуван най-голям обем
прехвърляеми ценни книжа и инструменти
на паричния пазар в случаите, когато те са
допуснати до търговия на повече от едно
място за търговия;
3. по цена на затваряне или друг аналогичен
показател, оповестяван публично от места за
търговия за работния ден, предхождащ деня
на оценката, ако мястото за търговия не е
затворило до 15 ч. българско време.
Чл. 28. (1) Справедлива стойност на дялове на колективни инвестиционни схеми,
пол у ч и л и разрешен ие за извърш ва не на
дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и/или
на други предприятия за колективно инвестиране по чл. 38, ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ
се определя по последната обявена цена на
обратно изкупуване.
(2) В случаите на временно спиране на обратното изкупуване на дяловете на колективна
инвестиционна схема последващата им оценка
се извършва или по последната определена и
обявена цена на обратно изкупуване, или по
справедлива стойност на един дял.
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Чл. 29. Справедлива стойност на влоговете
в банки, парите на каса и краткосрочните
вземания се оценяват към деня на оценката,
както следва:
1. срочните и безсрочните влогове, парите
на каса – по номинална стойност;
2. краткосрочните вземания без определен
лихвен процент или доход – по себестойност;
3. краткосрочните вземания с определен
лихвен процент или доход – по себестойност.
Чл. 30. (1) Справедливата стойност на
финансовите инструменти на колективната
инвестиционна схема при неактивен пазар
се определя, като се използват техники за
оценяване.
(2) Техниките за оценяване включват използване на цени от скорошни и справедливи
пазарни сделки между информирани и желаещи страни, справка за текущата справедлива
стойност на друг актив, който е в значителна
степен еквивалентен, и общоприети методи.
Чл. 31. (1) Справедливата стойност на
прехвърляеми ценни книжа и инструменти
на паричния пазар, допуснати до или търгувани на места за търговия, в случай че с тях
няма сключени сделки в деня на оценката,
се определя по цена на затваряне или друг
аналогичен показател, оповестяван публично от места за търговия за най-близкия ден
от 30-дневния период, предхождащ деня на
оценката.
(2) Справедливата стойност на прехвърляемите ценни книжа и инструменти на паричен
пазар, допуснати до или търгувани на места за
търговия, в случаите, когато не се провежда
търговия на места за търговия в работни за
страната дни, е цената на затваряне за деня
на последната търговска сесия, предхождащ
деня на оценката. В случай че няма сключени
сделки в деня на последната търговска сесия,
предхождащ деня на оценката, справедливата
стойност на тези инструменти се определя
по цена на затваряне или друг аналогичен
показател, оповестяван публично от места за
търговия за най-близкия ден от 30-дневния
период, предхождащ деня на оценката. При
оценката на облигации и други форми на секюритизиран дълг (дългови ценни книжа) се
отчита и натрупаната лихва за съответните дни.
Чл. 32. А ко финансовите инст ру менти
не могат да се оценят съгласно посочените
техники за оценяване по чл. 31, за тяхната
оценка се прилага един от следните методи:
1. за активите по чл. 26 се прилага методът
на съпоставими цени за финансови инструменти със сходни условия за плащане, падеж
и ликвидност или други общоприети методи,
определени в правилата за изчисляване на
нетната стойност на активите;
2. за акции в дружества и други ценни
книжа, еквивалентни на акции, се прилага
методът на дисконтираните бъдещи нетни
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парични потоци, метод на нетната стойност
на активите, метод на пазарните множители
на дружества аналози или други общоприети
методи, определени в правилата за изчисляване
на нетната стойност на активите. Избраният
метод или комбинация от методи, включително поредността, в която се използват, се
урежда в устава, съответно правилата на
колективната инвестиционна схема и подробно се описват в правилата за определяне на
нетната стойност на активите;
3. за облигации и други форми на секюритизиран дълг (дългови ценни книжа) се
прилага методът на дисконтираните бъдещи
нетни парични потоци или други общоприети
методи, определени в правилата за изчисляване
на нетната стойност на активите;
4. инструментите на паричния пазар се
оценяват на база номинална стойност, натрупана лихва и капиталова печалба/загуба към
момента на оценката или други общоприети
методи, определени в правилата за изчисляване
на нетната стойност на активите.
Чл. 33. Справедливата стойност на другите
финансови инструменти по чл. 38 ЗДКИСДПКИ
извън тези по чл. 26 – 28 се определя по реда
на чл. 27, съответно чл. 31 или по общоприети
методи за оценка, посочени в правилата за
определяне на нетната стойност на активите.
Чл. 34. Управляващото дружество за всяка
управлявана от него колективна инвестиционна схема следи непрекъснато нетната
стойност на активите.
Чл. 35. Финансовите активи, деноминирани
в чуждестранна валута, се преизчисляват в
левова равностойност, определена по централния курс на Българската народна банка,
валиден за деня, за който се отнася оценката.
Раздел V
Управление на риска
Чл. 36. (1) Управляващото дружество, което
действа за сметка на колективна инвестиционна схема, разработва, приема и прилага
подходящи писмени вътрешни правила за
управление на риска за всяка управлявана
от него схема, с цел постоянно наблюдение
и оценка на риска на всяка една позиция в
портфейла є и нейното влияние на рисковия
профил на целия портфейл.
(2) Вътрешните правила за управление на
риска уреждат ефективни процедури за установяване на рисковете, на които е изложена
или може да бъде изложена всяка управлявана
колективна инвестиционна схема, тяхното
управление, наблюдение и оценка, включително на пазарния, ликвидния риск и риска
на насрещната страна, както и рисковата
експозиция на колективната инвестиционна
схема към всички други съществени рискове,
включително оперативния риск.
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(3) Правилата за управление на риска по
ал. 1 се приемат от управителния орган на управляващото дружество. Вътрешните правила
за управление на риска на инвестиционното
дружество от отворен тип се одобряват и от
съвета на директорите му.
(4) Управителният орган на управляващото
дружество следи за спазването на правилата
за управление на риска и участва активно в
процеса по управлението му.
(5) За спазването на разпоредбите по ал. 4
управителният орган на управляващото дружество уведомява периодично, но не по-рядко
от веднъж на календарно тримесечие, съвета
на директорите на инвестиционното дружество
от отворен тип.
Чл. 37. (1) Вътрешните правила за управление на риска трябва да са изчерпателни
и в съответствие с естеството, мащаба и
сложността на дейността на управляваната
колективна инвестиционна схема. Правилата
трябва да съдържат най-малко:
1. политики и процедури за идентификация на рисковете, свързани с дейността и
инвестициите;
2. процедури за оценка на рисковете, приложими методи за оценка;
3. оп ределени т е вът реш ни п ра г ове за
ограничаване на риска, правилата за докладване при достигането на всеки праг, мерки
за недопускане надвишаването на законово
определените рискови ограничения, както
и за допускане на изключения в случаи на
извънредни ситуации;
4. политики и процедури за измерване и управление на всички съществени източници на
пазарен, ликвиден риск, риска на насрещната
страна, на всички други съществени рискове,
включително оперативния риск;
5. техники, инструменти и мерки, позволяващи изпълнението на изискванията по
чл. 44 – 46;
6. разпределението на отговорностите в
рамките на управляващото дружество относно
управлението на риска;
7. краткосрочна и дългосрочна стратегия
за управление на всички рискове, свързани
с дейността на колективната инвестиционна
схема;
8. периодичност на прегледа на използваните методи за оценка на рисковете;
9. наблюдение и периодичност на оценката
за съответствие на правилата за управление
на рисковете с пазарните условия;
10. процедури за пълно, достоверно, точно
и своевременно документиране и осчетоводяване на всички сделки и оценка на ефективността на сделките;
11. изграждане на ефективна и навременна
система за отчетност, включваща: нива и срокове за докладване; видове отчети, които се
представят от звеното по чл. 41 на комисията,
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на управителните органи, висшето ръководство
и на лицата, осъществяващи надзорни функции; форми на докладване при откриване на
грешки, нередовности, неправилна употреба,
измами или злоупотреба.
(2) Ако управляващото дружество, което
действа за сметка на колективна инвестиционна схема, инвестира в деривативни инструменти, правилата за управление на риска
включват и:
1. списък на деривативните инструменти,
в които инвестира колективната инвестиционна схема;
2. основните рискове за всеки деривативен
инструмент, посочен в списъка;
3. количествените ограничения за инвестиране във всеки деривативен инструмент
от списъка;
4. избраните методи за оценка на риска,
свързан с инвестирането в тези инструменти;
5. начини за измерване на ефективността
на хеджиращите сделки.
Ч л. 38. (1) Уп ра вл я ва що т о д ру жес т во
извършва оценка, конт рол и периодичен
преглед на:
1. адекватността и ефективността на вътрешните правила за управление на риска,
както и на мерките, процесите и техниките
по чл. 44 – 46;
2. степента на спазване на правилата за
управление на риска и изпълнението на мерките, процесите и техниките по чл. 44 – 46 от
страна на управляващото дружество;
3. адекватността и ефективността на мерките, предприети за отстраняване на недостатъците в процеса на управление на риска.
(2) Управляващото дружество е длъжно
да уведоми комисията за всяка съществена
промяна в процеса на управление на риска.
(3) Комисията проверява наличието на
процедури за оценка, контрол и периодичен
преглед на изискванията по ал. 1 в хода на
производството по издаване на лиценз за
извършване на дейност на управляващото
дружество, а текущият контрол за спазването
им се осъществява от заместник-председателя.
Чл. 39. (1) В резултат на прегледа на правилата за управление на риска по чл. чл. 36,
ал. 1 управляващото дружество приема промени в правилата, ако е необходимо.
(2) Промените в правилата се внасят за
одобрение в комисията от управляващото
дружество за управляваните от него договорни фондове и от инвестиционното дружество
от отворен тип по реда на чл. 18, ал. 2 – 6
ЗДКИСДПКИ.
Чл. 40. (1) С цел ефективно наблюдение и
управление на оперативния риск управляващото дружество приема правила за вътрешна
организация с ясно определени и прозрачни
нива на отговорност, включително между
лицата, участващи в процеса на управление
на риска.
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(2) В правилата за управление на риска по
чл. 36, ал. 1 се определят условията, съдържанието и честотата на отчитане на постоянното
звено за управление на риска пред съвета на
директорите, пред висшето ръководство и
по целесъобразност пред лицата или органа,
осъществяващ функции по надзор.
Чл. 41. (1) За прилагане на правилата за
управление на риска управляващото дружество създава постоянно звено за управление
на риска и осигурява неговата дейност.
(2) Служителите от постоянното звено за
управление на риска трябва да притежават
подходяща квалификация за изпълнение на
възложените им дейности.
(3) Постоянното звено за управление на
риска следва да бъде йерархически и функционално независимо от оперативните звена.
(4) Управляващото дружество може да не
прилага изискването на ал. 3 с оглед естеството, мащаба и сложността на неговата дейност
и управляваните от него колективни инвестиционни схеми. В този случай управляващото
дружество следва да докаже, че е предприело
необходимите мерки срещу възникване на
конфликт на интереси, с цел осигуряване
независимото функциониране на постоянното звено за управление на риска, както и да
гарантира, че дейностите по управление на
риска са в съответствие с изискванията на
чл. 40 – 44 ЗДКИСДПКИ.
Чл. 42. (1) Постоянното звено за управление на риска осъществява следните функции:
1. разработ ва и п ри лага системата за
управление на риска на всяка колективна
инвестиционна схема;
2. изпълнява правилата и процедурите по
управление на риска;
3. гарантира съответствието с одобрената
вътрешна система за ограничаване на риска
на колективната инвестиционна схема, включително с нормативно определените лимити
за стойността на общата рискова експозиция
и риска на насрещната страна по чл. 46 – 48;
4. консултира управителния орган на управляващото дружество относно определянето
на рисковия профил на всяка колективна
инвестиционна схема;
5. докладва редовно пред управителния орган на управляващото дружество и на лицата,
осъществяващи надзорни функции, когато е
приложимо, относно:
а) съответствието между текущото ниво на
риск, на което е изложена всяка управлявана
от него колективна инвестиционна схема и
одобрените рискови профили на тази схема;
б) съответствието на всяка колективна
инвестиционна схема с вътрешната є система
за ограничаване на риска;
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в) адекватността и ефективността на процеса за управление на риска и по-специално
показващ дали са предприети подходящи
коригиращи мерки в случаите, когато са
констатирани недостатъци;
6. док ладва редовно пред висшето ръководство, представяйки текущото ниво на
риск, на което е изложена всяка колективна
инвестиционна схема и за текущите или предвиждани нарушения на ограниченията, като
по този начин се осигурява предприемането
на навременни и подходящи действия;
7. извършва преглед и подпомага организацията и процедурите за оценка на извънборсовите деривативи по чл. 49.
(2) Управляващото дружество осигурява
на постоянното звено за управление на риска
съответните правомощия и достъп до цялата
информация, необходими за изпълнение на
функциите му по ал. 1.
Чл. 43. (1) Управляващото дружество, което
действа за сметка на колективна инвестиционна схема, разкрива публично най-малко
един път годишно информация със следното
съдържание:
1. информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете
поотделно за всеки риск, която включва:
а) политики и процедури за управление на
различните видове риск;
б) структурата и организацията на звеното
за управление на риска;
в) обхват и характер на системите за отчет
и измерване на риска;
г) политиките за хеджиране на риска чрез
деривативни инструменти и неговата редукция, както и политиките и процедурите за
наблюдение на постоянната ефективност на
процесите по хеджиране и редукция на риска;
2. информация относно използваните методи за оценка на всеки вид риск, както и
описание на съответните вътрешни и външни показатели, които се вземат предвид при
прилагането на метода на измерване.
(2) Информацията по ал. 1 се разпространява чрез интернет страница на управляващото
дружество в срок до един месец от извършване
на прегледа по чл. 38.
Раздел VI
Политика по управление на риска. Измерване
и управление на риска
Ч л. 44. (1) Уп ра вл я ва що т о д ру жес т во
приема и прилага правила за управление на
риска, които съдържат подходящи и ефективни
организационни мерки, процедури и техники
относно всяка колективна инвестиционна
схема, с цел:
1. постоянно измерване и управление във
всеки един момент на рисковете, на които
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всяка от управляваните от него колективни
инвестиционни схеми е или може да бъде
изложена;
2. осигуряване спазването на ограниченията
за стойността на общата рискова експозиция
и риска от насрещната страна съгласно чл. 46
и 48.
(2) Организационните мерки, процедури и
техники по ал. 1 са съобразени с естеството,
мащаба и сложността на дейността на управляващото дружество и на управляваните
от него колективни инвестиционни схеми и
съответстват на рисковия профил на колективната инвестиционна схема.
(3) Управляващото дружество за всяка управлявана от него колективна инвестиционна
схема предприема следните действия:
1. установява адекватно документирани
организационни мерки, процеси и техники за
измерване на рисковете, които гарантират, че
рисковете, свързани с всяка позиция и нейното влияние върху общия рисков профил,
са правилно измерени въз основа на точни и
надеждни данни;
2. извършва при необходимост периодични
бек тестове за преглед на валидността на мерките за измерване на риска, които включват
прогнози и оценки, базирани на модел;
3. извършва при необходимост периодични
стрес тестове и сценарийни анализи, с цел
подготовка за извършване на действия в случай
на настъпване на рисковете, възникващи от
потенциални промени в пазарните условия,
които може да повлияят неблагоприятно на
колективната инвестиционна схема;
4. установява, прилага и поддържа документирана система, представляваща система от
вътрешни рискови ограничителни прагове за
всяка колективна инвестиционна схема, която:
а) осигурява съответствие с рисковия профил на схемата;
б) указва мерките, прилагани за управление
и контрол на съответните рискове за всяка
колективна инвестиционна схема, отчитайки всички съществени рискове, определени
съгласно чл. 37;
5. гарантира, че за всяка колективна инвестиционна схема текущото равнище на риск
отговаря на нивото, определено от системата
за вътрешните рискови лимити по т. 4;
6. установява, прилага и поддържа подходящи процедури, които осигуряват предприемането на навременни коригиращи действия
в най-добрия интерес на притежателите на
дялове, в случай на настъпване на предвиждани/предвидими нарушения на системата за
вътрешните рискови лимити по т. 4.
(4) Вътрешните рискови ограничителни
прагове по ал. 3, т. 4 се определят на нива под
нормативно определените прагове съгласно
ЗДКИСДПКИ и настоящата наредба. Преминаването на всеки праг се документира от
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звеното за управление на риска и се докладва
на управителния орган на управляващото
дружество за предприемане на коригиращи
действия.
Чл. 45. (1) Управляващото дружество прилага подходящи процедури за управление на
ликвидния риск на всяка колективна инвестиционна схема, с цел осигуряване спазването
на изискванията по чл. 21 ЗДКИСДПКИ.
(2) Управляващото дружество провежда
стрес тестове, където е необходимо, които
позволяват да се оцени ликвидния риск на
колективната инвестиционна схема при извънредни обстоятелства.
(3) Управляващото дружество управлява
ликвидния риск на инвестициите на всяка
управлявана от него колективна инвестиционна схема по начин, който съответства на
политиката за обратно изкупуване, установена
в правилата на фонда, съответно в устава или
в проспекта на схемата.
Чл. 46. (1) Общата рискова експозиция на
колективната инвестиционна схема по чл. 43
ЗДКИСДПКИ е равна на една от следните
стойности:
1. допълнителната експозиция и ливъриджа, възникнали от използването на финансови деривативни инструменти, включително
вградени деривативни инструменти, съгласно
чл. 43, ал. 4 ЗДКИСДПКИ, която не може да
бъде по-голяма от нетната стойност на активите на колективната инвестиционна схема;
2. пазарния риск на портфейла на колективната инвестиционна схема.
(2) Общата рискова експозиция на колективната инвестиционна схема може да се
изчисли по един от следните методи:
1. метод на поетите задължения;
2. метод на стойността под риск;
3. други усъвършенствани методи за измерване на риска.
(3) Управляващото дружество изчислява общата рискова експозиция на всяка от
управляваните от него колективни инвестиционни схеми най-малко един път дневно.
В зависимост от инвестиционната стратегия
стойността на общата рискова експозиция
може да се изчислява по-често.
(4) При изчисляването на общата рискова
експозиция на колективна инвестиционна
схема по методите по ал. 2 управляващото
дружество прилага методология, определена
с решение на комисията. Избраният метод се
мотивира писмено въз основа на инвестиционната стратегия на схемата, на база видовете
и сложността на използваните деривативни
финансови инструменти, както и на дела от
портфейла на колективната инвестиционна
схема, съставен от финансови деривативни
инструменти.
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(5) Ако колективната инвестиционна схема
прилага техники и инструменти за ефективно управление на портфейла по чл. 42 ЗДКИСДПКИ,
включително споразумения за обратно изкупуване, с цел създаване на допълнителен
левъридж или излагане на пазарен риск, при
изчисляване на общата рискова експозиция на
колективна инвестиционна схема управляващото дружество взема предвид и тези сделки.
(6) „Стойността под риск“ по смисъла на
ал. 2, т. 2 е максималната стойност на очакваната загуба при определен доверителен праг
за определен период от време.
Чл. 47. (1) Ако управляващото дружество
за изчисляване на общата рискова експозиция на колективна инвестиционна схема е
възприело прилагането на метода на поетите
задължения, то прилага този метод последователно към всички позиции в деривативни
фи на нсови инс т ру мен т и, вк л юч и т ел но и
за вг ра дените деривативни инст ру менти,
независимо дали те се използват като част
от общата инвестиционна политика на колективната инвестиционна схема за целите
на намаляване на риска или за целите на
ефективното управление на портфейла.
(2) При прилагането на метода на поетите
задължения за изчисляване на общата рискова експозиция на колективна инвестиционна
схема стойността на всяка позиция в деривативен финансов инструмент се приравнява на
пазарната стойност на еквивалентна позиция в
базовия актив на този деривативен инструмент
(стандартен метод за поетите задължения).
Управляващите дружества могат да използват и
други методи за изчисляване на общата рискова
експозиция, които са подобни на стандартния
подход за задълженията, след получаване на
одобрение от заместник-председателя по реда
на чл. 18, ал. 2 – 6 ЗДКИСДПКИ.
(3) При изчисляване на общата рискова
експозиция на колективна инвестиционна схема управляващото дружество може да вземе
предвид споразумения за нетиране и хеджиране, ако тези споразумения не пренебрегват
очевидни и съществени рискове и водят до
явно намаляване на рисковата експозиция.
(4) Ако използването на деривативни финансови инструменти не създава допълнителен
риск за колективната инвестиционна схема,
базовата експозиция не се включва в изчисляването на задължението.
(5) При използване на метода на поетите
задъл жени я споразу мени ята за временно
заемане на средства, сключени от името на
колективната инвестиционна схема, съгласно
чл. 27 ЗДКИСДПКИ не се включват при изчисляването на общата рискова експозиция.
Чл. 48. (1) Управляващото дружество при
управлението на портфейла на колективна
инвестиционна схема не допуска рисковата
експозиция на колективната инвестиционна
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схема към насрещната страна по сделка с извънборсово търгувани деривативни финансови
инструменти да надвиши ограниченията по
чл. 45 ЗДКИСДПКИ.
(2) При изчисляване на рисковата експозиция на колективна инвестиционна схема към
насрещната страна, съгласно ограниченията
по чл. 45 ЗДКИСДПКИ, се използва положителната пазарна стойност на извънборсово търгувания деривативен договор с тази
насрещна страна.
(3) Управляващото дружество може да
нетира позиции на колективната инвестиционна схема в деривативни инструменти с
една и съща насрещна страна, ако може да
гарантира прилагането на споразуменията за
нетиране с насрещната страна от името на
колективната инвестиционна схема. Може да
бъде извършено нетиране само на експозиции в извънборсово търгувани деривативни
инструменти с една и съща насрещна страна.
Не се разрешава нетиране с други експозиции
на колективната инвестиционна схема към
същата насрещна страна.
(4) Управляващите дружества могат да
намалят експозицията на колективната инвестиционна схема към насрещната страна по
сделка с извънборсово търгувани деривативни
инструменти чрез предоставяне на обезпечение. Предоставеното обезпечение трябва да
бъде достатъчно ликвидно. Обезпечението
е ликвидно, ако то може да бъде продадено
на цена, която е близка до неговата оценка
преди момента на извършване на продажбата.
(5) При изчисляване на рисковата експозиция на колективната инвестиционна схема
към насрещната страна управляващото дружество взема предвид ограниченията по чл. 45,
ал. 1 – 3 ЗДКИСДПКИ, ако управляващото
дружество предоставя обезпечение на насрещната страна по сделка с извънборсово търгуван
деривативен инструмент от името на колективната инвестиционна схема. Предоставеното
обезпечение може да бъде отразено по нетна
стойност, ако управляващото дружество може
да гарантира прилагането на споразуменията
за нетиране с тази насрещна страна от името
на колективната инвестиционна схема.
(6) Управляващите дружества изчисляват
ограниченията за концентрация на емитента
по чл. 45 ЗДКИСДПКИ за всяка колективна
инвестиционна схема въз основа на базовата
експозиция, възникнала чрез използването на
деривативни финансови инструменти съгласно
метода на поетите задължения.
(7) При изчислението на рискова експозиция на колективна инвестиционна схема към
насрещна страна по извънборсово търгуван
деривативен инструмент по чл. 45, ал. 4 и
5 ЗДКИСДПКИ управляващите дружества
трябва да включват при изчисленията всяка
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рискова експозиция към насрещна страна
по извънборсово търгуван деривативен инструмент.
Ч л. 49. (1) Уп ра в л я ва що т о д ру жес т во
осигурява, че стойността на експозицията на
колективна инвестиционна схема към извънборсово търгувани деривативни инструменти
се определя по справедлива стойност, която
не се базира само на пазарни котировки от
насрещната страна по сделки с извънборсово
търгувани деривативи, но и изпълнява критериите по чл. 18, ал. 3.
(2) С цел осигуряване определянето на
справедливата стойност на експозицията на
колективна инвестиционна схема към извънборсово търгувани деривативни инструменти
управляващото дружество установява, изпълнява и поддържа съответните организационни
мерки и правила, които гарантират правилното, прозрачно и справедливо оценяване на
експозицията на колективна инвестиционна
схема.
(3) Справедливата стойност на извънборсово търгуваните деравитивни инструменти
се определя въз основа на адекватна, точна
и независима оценка. Мерките и правилата
за оценяване по ал. 2 трябва да са адекватни
и да отговарят на естеството и сложността
на съответните извънборсово търгувани деривативни инструменти.
(4) Управляващото дружество може да
използва определена от трето лице справедлива стойност на експозицията на колективна
инвестиционна схема към извънборсово търгувани деривативни инструменти по ал. 2, ако:
1. мерките и правилата по ал. 4 допускат
това;
2. третото лице отговаря на изискванията
по чл. 117, ал. 2 и чл. 132, ал. 1.
(5) Във връзка с процедурите за оценка на
стойността на извънборсово търгувани деривативни инструменти по ал. 1 – 4 на звеното по
управление на риска се възлагат специфични
задължения и отговорности.
Раздел VII
Техники за ефективно управление на портфейла на колективните инвестиционни схеми
Чл. 50. (1) Колективните инвестиционни
схеми могат да използват техник и и инструменти, свързани с прехвърляеми ценни
книжа и инструменти на паричния пазар за
ефективно управление на портфейл, представляващи договори за покупка или продажба
на финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване (репо сделки), при условие
че сделките са икономически подходящи,
рисковете, произтичащи от тях, са адекватно
идентифицирани в процеса на управление на
риска и при условие, че служат за изпълнение
на поне една от следните цели:
1. намаляване на риска;
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2. намаляване на разходите;
3. генериране на допълнителни приходи за
колективната инвестиционна схема с ниво на
риска, което съответства на рисковия є профил
и на правилата за диверсификация на риска.
(2) Използването на техниките по ал. 1 не
може да води до промяна в инвестиционните
цели и ограничения или до завишаване на
рисковия профил на колективната инвестиционна схема, посочени в устава, съответно
правилата, проспекта и правилата, одобрени от
комисията, съответно заместник-председателя.
(3) Колективната инвестиционна схема
може да сключва репо сделките по ал. 1 само
ако тази възможност е предвидена в устава,
съответно правилата на колективната инвестиционна схема, както и в проспекта є.
(4) Колективната инвестиционна схема
може да сключва репо сделки по ал. 1 само
ако насрещните страни по тях са кредитни
или финансови институции, които подлежат на
пруденциален надзор от страна на компетентен
орган от държава членка или друга държава,
страна по Споразумението за Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие.
(5) Колективната инвестиционна схема
може да сключва репо сделките по ал. 1 само
с финансови инструменти, в които може да
инвестира съгласно чл. 38 ЗДКИСДПКИ.
(6) Колективната инвестиционна схема
представя на комисията в периодичните финансови отчети отделно информация за всички
финансови инструменти, закупени, съответно
продадени в резултат на репо сделки по ал. 1,
разкривайки информация за общата стойност
на действащите към датата на изготвяне на
отчета договори.
(7) При сключване на репо сделките по
ал. 1 рисковата експозиция на колективната
инвестиционна схема към всяка отделна насрещна страна не може да надхвърля 10 на
сто от активите є, когато насрещната страна
е банка по чл. 38, ал. 1, т. 6 ЗДКИСДПКИ
и 5 на сто от активите в останалите случаи.
Чл. 51. (1) Колективната инвестиционна
схема може да сключва репо сделки за покупка на финансови инструменти с уговорка
за обратното им изкупуване от продавача на
цена и в срок, определени в договора между двете страни, при спазване на следните
ограничения:
1. по време на действие на договора колективната инвестиционна схема не може да
продава финансовите инструменти, предмет
на договора, преди насрещната страна да е
упражнила правото си или крайният срок
за обратното изкупуване да е изтекъл, освен
ако тя не разполага с други средства за изпълнение на задължението си по договора;
предходното изречение не се прилага в случаите, когато насрещната страна не е изпълнила свои задължения по договора за репо

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

сделка и съгласно договора неизпълнението
дава право на колективната инвестиционна
схема да продава финансовите инструменти;
2. стойността на сключените репо сделки от
колективната инвестиционна схема не трябва
да възпрепятства изпълнението на задължението є по всяко време да изкупува обратно
дялове си по искане на техните притежатели.
(2) Финансовите инструменти, които могат
да бъдат обект на сделка по ал. 1, са:
1. инст ру менти на парични я пазар по
смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 9 ЗДКИСДПКИ;
2. облигации, издадени или гарантирани
от държава членка или друга държава, страна
по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, техни
централни банки, техни органи на местното
самоуправление, от Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка
или от публична международна организация,
в която членува поне една държава членка,
както и квалифицирани дългови ценни книжа,
издадени или гарантирани от трети държави
с кредитен рейтинг, не по-нисък от инвестиционен, присъден от агенция за кредитен
рейтинг, регистрирана или сертифицирана
съгласно Регламент (ЕС) № 1060/2009;
3. акции или дялове, издадени от колективна инвестиционна схема по чл. 38, ал. 1,
т. 5 ЗДКИСДПКИ;
4. облигации, т ърг у вани на рег улиран
пазар в държава членка или друга държава,
страна по Споразумението за Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие,
търговията с които облигации е достатъчно
ликвидна;
5. акции, търгувани на регулиран пазар в
държава членка или друга държава, страна
по Споразумението за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, при
условие че тези акции са включени в индекс,
поддържан от този пазар.
Чл. 52. Колективната инвестиционна схема
може да сключва репо сделки за продажба
на финансови инструменти с уговорка за
обратното им изкупуване от страна на колективната инвестиционна схема на цена и в
срок, определени в договора между страните,
като при настъпване на падежа са длъжни да
разполагат с достатъчно средства за изплащането на сумата, договорена за обратното
изкупуване на финансовите инструменти.
Раздел VIII
Изисквания за издаване на разрешение за
ползване на заем на инвестиционно дружество,
съответно на управляващо дружество или
банка депозитар, когато действат за сметка
на договорен фонд
Чл. 53. За издаване на разрешение на инвестиционното дружество, управляващото дружество или банката депозитар, когато действат за
сметка на колективната инвестиционна схема
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за ползване на заем, се подава заявление до
заместник-председателя по одобрен от него
образец, към което се прилагат:
1. протоколът от заседанието на компетентния съгласно устава съответно правилата на
колективната инвестиционна схема орган, на
което е взето решението за ползване на заем
и за неговия размер;
2. обосновка на заема, включително информация за подадените поръчки за обратно
изкупуване на дялове на колективната инвестиционна схема към момента на подаване на
заявлението и определената цена на обратно
изкупуване за последните 3 месеца, както и
за възникналите задължения по обратното
изкупуване;
3. план за дейността на колективната инвестиционна схема, който съдържа най-малко
следните данни:
а) обем и структура на инвестициите в
портфейла;
б) прогнозни финансови резултати за следващия 6-месечен период;
в) план за връщане на заемните средства;
4. подробна информация за обезпеченията
и гаранцииите;
5. финансов отчет съгласно изискванията
на чл. 26, ал. 1 ЗСч. към последния ден на
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявлението;
6. проект на договора за заем и погасителен план, съгласувани с банката, която ще
предостави заема.
Чл. 54. (1) Заместник-председателят се
произнася с решение по заявлението за ползването на заем при условията на чл. 27, ал. 4
ЗДКИСДПКИ.
(2) След получаване на разрешението за
ползване на заем инвестиционното дружество,
съответно у правл яващото дру жество или
банката депозитар са длъжни да уведомят
заместник-председателя за сключения договор за заем и да предоставят копие от него в
3-дневен срок от датата на сключването му.
Чл. 55. Колективната инвестиционна схема
може да ползва повече от един заем само ако
в един и същ период общата сума на заемите не надвишава посочения в чл. 27, ал. 3
ЗДКИСДПКИ размер.
Чл. 56. (1) Инвестиционното дружество,
управляващото дружество или банката депозитар, когато действат за сметка на колективната инвестиционна схема, могат да
придобиват чуждестранна валута посредством
ком пенс а ц ионен з аем, с це л е ф ек т и вно
управление на разходите на колективната
инвестиционна схема.
(2) Компенсационният заем възниква в
случаите, когато банка, с която колективната
инвестиционна схема има договорни взаимоотношения, срещу депозирана валута на
колективната инвестиционна схема, осигурява
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от чужда банка контрагент предоставянето на
заем на схемата в съответната чуждестранна
валута.
(3) Средствата от заема по ал. 1 могат да
бъдат използвани за:
1. плащане на подадените поръчки за обратно изкупуване на дяловете на колективната
инвестиционна схема извън територията на
Република България;
2. пок у п к а на и нс т ру мен т и по ч л. 38
ЗДКИСДПКИ.
(4) Експозицията на колективната инвестиционна схема по заема по ал. 1 не може да
надхвърля 10 на сто от активите є. Членове
54, ал. 2 и чл. 57 се прилагат съответно.
Чл. 57. Инвестиционното дружество, съответно управляващото дружество или банката
депозитар са длъжни да представят на заместник-председателя веднъж месечно, в срок
до 10-то число на следващия месец отчет за
изразходването на средствата по заема, както и за неговото погасяване до окончателно
изпълнение на задължението.
Чл. 58. (1) Заемодател по заема може да
бъде само банка, с изключение на банката
депозитар.
(2) Ползването на заем без предварително разрешение на заместник-председателя
е недействително спрямо притежателите на
дялове. Заемът не се взема предвид при изчисляване на нетната стойност на активите
на колективната инвестиционна схема.
Раздел IX
Дейност по издаване (продажба) и обратно
изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема
Чл. 59. (1) Дейността по издаване (продажба) и обратно изкупуване на дялове на
колективна инвестиционна схема се осъществява чрез управляващо дружество въз основа
на писмен договор с клиента. Писмената
форма се счита за спазена, ако договорът е
сключен чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по
смисъла на Закона за електронния документ
и електронния подпис.
(2) Издаване (продажба) на дялове на колективна инвестиционна схема може да се
осъществява само ако емисионната стойност
на дяловете е напълно изплатена.
Чл. 60. (1) Емисионната стойност и цената
на обратно изкупуване на дяловете на колективна инвестиционна схема се основава на
нетната стойност на активите на схемата към
датата на определянето є.
(2) Разходите по емитиране и/или обратно
изкупуване на дялове, ако такива са предвидени в устава или правилата на колективната
инвестиционна схема, трябва да бъдат изрич-
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но посочени при обявяване на емисионната
стойност и цената на обратно изкупуване на
дяловете на колективна инвестиционна схема.
Чл. 61. (1) При промяна на размера на
разходите за емитиране и обратно изкупуване
на дяловете на колективна инвестиционна
схема управляващото дружество е длъжно да
уведоми притежателите на дялове по подходящ
начин след вписване на промените в устава
в търговския регистър, съответно незабавно
след одобрението на промените в правилата
на договорния фонд.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява
най-късно на следващия ден след узнаването
на вписването, съответно одобрението на
промените.
Ч л. 62. (1) Уп ра вл я ва що т о д ру жес т во
изпълнява поръчката за покупка на акции
на инвестиционното дружество от отворен
тип до размера на внесената от инвеститора
сума, която се разделя на определената цена
на една акция, основаваща се на емисионната
стойност за най-близкия ден, следващ деня,
в който е направена поръчката, и броят на
закупените акции се закръглява към по-малкото цяло число. Остатъкът от внесената сума
се възстановява на инвеститора в 3-дневен
срок от датата на изпълнение на поръчката.
(2) Алинея 1 се прилага при продажба на
дялове на договорен фонд, ако договорният
фонд не емитира частични дялове.
Чл. 63. (1) Емисионната стойност и цената
на обратно изкупуване на дялове на колективна
инвестиционна схема се изчисляват от банката
депозитар или от управляващото дружество
под контрола на банката депозитар.
(2) В случай че банката депозитар констатира нарушения или грешки при изчисляването на емисионната стойност и цената на
обратно изкупуване на дяловете, тя уведомява
управляващото дружество и внася корекции
в емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване.
(3) Задължението на банката депозитар
по ал. 2 се изпълнява преди обявяване на
емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване в срок, посочен в правилата за
оценка на активите.
Чл. 64. (1) Ако е допусната грешка при
изчисляване на стойността на един дял, в
резултат на която е завишена неговата емисионната стойност или е занижена цената
на обратното му изкупуване с над 0,5 на сто
от нетната стойност на активите на един
дял, банката депозитар или управляващото
дружество са длъжни да възстановят разликата на притежателя на дял, закупил дела
по завишена емисионна стойност, съответно
продал обратно дела си по занижена цена, от
средствата на колективната инвестиционна
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схема в 10-дневен срок от констатирането на
грешката, освен ако притежателят на дяла е
бил недобросъвестен.
(2) Ако е допусната грешка при изчисляване на стойността на един дял, в резултат на
която е занижена емисионната му стойност
или е завишена цената на обратното му изкупуване с над 0,5 на сто от нетната стойност
на активите на един дял, банката депозитар
или управляващото дружество са длъжни да
възстановят на колективната инвестиционна
схема дължимата сума за собствена сметка в
10-дневен срок от констатирането на грешката.
(3) Ако допуснатата грешка при изчисляване
на нетната стойност на активите на един дял
не превишава 0,5 на сто от нетната стойност
на активите на един дял, банката депозитар
или управляващото дружество предприемат
необходимите мерки за избягване на грешки
при изчисляването на нетната стойност на
активите на един дял и за санкциониране на
виновните лица.
(4) При изчисляване на нетната стойност
на активите на една акция на инвестиционно дружество, съответно на един дял на
договорен фонд, емисионната стойност или
цената на обратно изкупуване се закръглят
до четвъртото число след десетичния знак.
Чл. 65. (1) Поръчките за покупка или за
обратно изкупуване на дялове на колективна инвестиционна схема съдържат следните
реквизити:
1. наименованието на съответната колективна инвестиционна схема;
2. лицето, даващо или предаващо поръчката;
3. лицето, получаващо поръчката;
4. датата и час на подаване на поръчката;
5. условията и начина на плащане;
6. вид на поръчката (продажба или обратно
изкупуване);
7. датата на изпълнение на поръчката;
8. броя на записаните или обратно изкупени дялове;
9. емисионната стойност или цената на
обратното изкупуване на всеки дял;
10. общата стойност на записаните или
обратно изкупените дялове;
11. брутната стойност на поръчката, включително такси за продажба или нетната сума
след таксата за обратно изкупуване.
(2) Управляващото дружество предприема
всички необходими мерки, за да гарантира,
че всяка приета поръчка за записване или за
обратно изкупуване на дялове на всяка управлявана от него колективна инвестиционна
схема се събира и съхранява централизирано
и поръчките се записват незабавно след получаването им.
(3) Подаване на поръчки по ал. 1 чрез пълномощник е допустимо само ако се представи
нотариално заверено пълномощно, което съ-
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държа представителна власт за извършване
на управителни или разпоредителни действия
с финансови инструменти.
(4) Управляващото дружество архивира
оригиналното пълномощно по ал. 4 или нотариално заверен препис от него.
Чл. 66. (1) Поръчките за покупка на дялове на колективна инвестиционна схема
се изпълняват в срок до 7 дни от датата на
подаване на поръчката.
(2) Поръчките за обратно изкупуване на
дялове на колективна инвестиционна схема
се изпълняват в срок до 10 дни от датата на
подаване на нареждането.
(3) При продажба или обратно изкупуване
на дялове на колективна инвестиционна схема
управляващото дружество уведомява на траен
носител възможно най-бързо притежателя
на дялове за изпълнението на поръчката.
По т върж дениет о по изречение п ърво не
може да е по-късно от първия работен ден
след изпълнението или ако управляващото
дружество е получило потвърждението от
трето лице, не по-късно от първия работен
ден след получаване на потвърждението от
третото лице.
(4) Изискването на ал. 3 не се прилага,
когато потвърждението би съдържало същата
информация, както и потвърждението, което
се изпраща незабавно на притежателя на
дялове от друго лице.
(5) Потвърж дението по а л. 3 вк лючва
следната информация:
1. идентификация на управляващото дружество;
2. име, съответно наименование на притежателя на дялове;
3. дата и час на получаване на нареждането
и формата на плащане;
4. дата на изпълнение на нареждането;
5. идентификация на колективната инвестиционна схема;
6. вид на поръчката (продажба или обратно
изкупуване);
7. броя на дяловете;
8. емисионна стойност или цена на обратно
изкупуване;
9. дата, на която е определена стойността
по т. 8;
10. обща стойност на поръчката, включително такси за продажба или нетната сума
след таксите за обратно изкупуване;
11. обща сума на начислените комисиони
и разходите и когато инвеститорът пожелае
това, разбивка по пера.
(6) При периодично изпълнение на нареждания на притежател на дялове, управляващото
дружество предприема посочените в ал. 3
действия или най-малко веднъж на всеки
шест месеца предоставя на притежателя на
дялове посочената в ал. 5 информация за
тези сделки.
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(7) Управляващото дружество предоставя
при поискване на притежателя на дялове информация относно състоянието на подадените
от него нареждания.
(8) За целите на предоставянето на информация по този член чрез електронни средства
за комуникация се прилагат разпоредбите на
чл. 106, ал. 3.
Чл. 67. Управляващото дружество е длъжно да внесе постъпилите в брой парични
средства за издаване (продажба) на дялове
на колективна инвестиционна схема по банковата сметка, специално открита за тази
цел в банката депозитар на колективната
инвестиционна схема, най-късно до края на
следващия работен ден.
Чл. 68. (1) Управляващото дружество гарантира съхраняването на поръчките по чл. 65
и чл. 137 за срок от поне пет години. При
изключителни обстоятелства комисията може
да изисква от управляващото дружество да
съхранява някои от документите или цялата
документация за по-дълъг срок в зависимост
от естеството на финансовите инструменти
или сделката с активи от портфейла, ако
това е необходимо, за да може комисията да
упражнява надзорните си функции.
(2) След отнемане на разрешението на
управляващото дружество за управление на
дейността на колективната инвестиционна
схема или отнемане на лиценза на управляващото дружество комисията може да
изиска от него да съхранява посочената в
ал. 1 документация през останалата част от
петгодишния период.
(3) Ако управляващото дружество прехвърли отговорностите си по отношение на колективна инвестиционна схема, която управлява,
на друго управляващо дружество, комисията
или компетентните органи на съответната
държава членка могат да поискат да бъдат
сключени необходимите споразумения, така
че записите за последните пет години да бъдат
достъпни за управляващото дружество, на
което е прехвърлена отговорността.
(4) Документацията и записите се съхраняват на носител, който позволява съхранение на информацията по начин, достъпен за
бъдещи справки от страна на комисията, и в
такава форма и начин, че да бъдат спазени
следните условия:
1. комисията да може да я получи лесно
и да е в състояние да възпроизведе всички
основни етапи на обработка на всяка сделка
от портфейла;
2. да е възможна лесна проверка на всички поправки или други изменения, както и
на съдържанието на документите преди тези
поправки и изменения;
3. да е невъзможно документите да бъдат
подправяни или изменяни по друг начин.
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Чл. 69. (1) В случаите по чл. 22, ал. 1
ЗДКИСДПКИ управляващото дружество е
длъжно да спре обратното изкупуване, като
посочи срока на спирането, ако е предвиден
такъв.
(2) Заедно с нареждането за спиране на
обратното изкупуване управляващото дружество спира емитирането на дялове за срока
на временното спиране.
(3) Управляващото дружество от името на
колективната инвестиционна схема уведомява за обстоятелствата по ал. 1 комисията и
съответните компетентни органи на всички
държави членки, в които предлага дяловете
си за взетото решение до края на работния
ден, съответно уведомява за възобновяване
на обратното изкупуване до края на работния
ден, предхождащ възобновяването, както и
банката депозитар.
(4) Колективната инвестиционна схема,
съответно управляващото я дружество са
длъжни да уведомят притежателите на дялове в случаите по ал. 1 за взетото решение за
спиране на обратното изкупуване при спазване
изискванията на чл. 22, ал. 4 ЗДКИСДПКИ.
(5) В случай че се налага удължаване на
срока по ал. 1, управляващото дружество е
длъжно да уведоми за това по реда на чл. 22,
ал. 2 и 4 ЗДКИСДПКИ комисията, банката
депозитар и регулирания пазар, на който се
търгуват дяловете на колективната инвестиционна схема, не по-късно от 7 дни преди
изтичането на първоначално определения от
него срок. Ако срокът на спирането е по-кратък от седем дни, включително в случаите,
когато обратното изкупуване е било спряно
поради технически причини, управляващото
дружество извършва уведомленията по предходното изречение до края на работния ден,
предхождащ датата, на която е трябвало да
бъде подновено обратното изкупуване.
(6) Поръчките, подадени след последното
обявяване на цената на обратно изкупуване
преди началната дата на срока на временното
спиране, не се изпълняват. Управляващото
дружество възстановява сумите на инвеститорите, подали поръчки за покупка на акции
или дялове, по банковата им сметка или на
касата на дружеството до края на работния
ден, следващ деня на подаване на поръчките.
(7) Емисионната стойност и цената на
обратно изкупуване след възобновяване на
обратното изкупуване трябва да бъде обявена
в деня, предхождащ възобновяването. Следващото определяне и обявяване на емисионната
стойност и цената на обратно изкупуване се
извършва в дните, посочени в проспекта.
(8) В случаите по чл. 22, ал. 1 ЗДКИСДПКИ
управляващото дружество нарежда на лицата, на които е делегирало извършването на
действия по продажбата и обратното изкупуване на дялове на колективна инвестиционна
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схема, да прекратят приемането на поръчки
за продажба и обратно изкупуване на дялове
за срока на спирането. Алинеи 5 – 7 се прилагат съответно.
Чл. 70. (1) Управляващото дружество е
длъжно да оповести последната дата за сключване на сделки с акции на инвестиционното
дружество от отворен тип, в резултат на които
приобретателят може да упражни правото
на глас в общото събрание на акционерите.
(2) Управляващото дружество е длъжно
да оповести последната дата за сключване
на сделки с акции на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно дялове на
договорни фондове, в резултат на които приобретателят има право да получи дивидента
по акциите, съответно дохода по дяловете,
гласуван на общото събрание на акционерите
на инвестиционното дружество, съответно
от компетентния орган на управляващото
дружество.
(3) Управляващото дружество извършва
оповестяването по ал. 1 и 2 по подходящ
начин на всички места, където се извършва
издаването (продажбата) и обратното изкупуване на акции на инвестиционното дружество
от отворен тип, съответно на дялове на договорния фонд.
Раздел X
Изисквания към проспекта, документа с
ключовата информация за инвеститорите,
периодичната информация, маркетинговите
съобщения и публичните изявления на колективната инвестиционна схема
Чл. 71. (1) Проспектът на колективната
инвестиционна схема съдържа най-малко
информацията съгласно приложението.
(2) При изготвянето на документа с ключовата информация за инвеститорите при
изчисляването на синтетичните индикатори
за риск и възвращаемост и количествените
показатели за разходите колективната инвестиционна схема прилага методологи я,
определена с решение на комисията.
Чл. 72. (1) Колективната инвестиционна
схема е длъжна да представи на комисията
и на обществеността:
1. годишен отчет в срок 90 дни от завършването на финансовата година;
2. шестмесечен отчет, обхващаш първите
шест месеца на финансовата година, в срок
30 дни от края на отчетния период.
(2) Инвестиционното дружество или управляващото дружество на колективната инвестиционна схема е длъжно да представи в
комисията до 10-то число на месеца, следващ
отчетния, месечен баланс и информация за:
1. обема и структурата на инвестициите в
портфейла по емитенти и видове ценни книжа
и други финансови инструменти;
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2. видовете деривативни инструменти, основните рискове, свързани с базовите активи на
деривативните инструменти, количествените
ограничения и избраните методи за оценка на
риска, свързани със сделките с деривативни
инструменти.
(3) Комисията дава публичност на получената информация по ал. 1 чрез водените от
нея регистри. На информацията по ал. 2 не
се дава публичност и същата служи само за
надзорните цели на комисията.
Чл. 73. (1) Годишният отчет на колективната инвестиционна схема съдържа:
1. заверен от регистриран одитор годишен
финансов отчет по Закона за счетоводството,
както и одиторски доклад;
2. годишен доклад за дейността съгласно
чл. 33 от Закона за счетоводството;
3. в случаите, когато колективната инвестиционна схема инвестира съществена
част от активите си по реда на чл. 48, ал. 3
ЗДКИСДПКИ – максималното съотношение
на възнаграждението за управление на управляващото дружество и/или другото дружество, свързано с управляващото, платено от
инвестиращата колективна инвестиционна
схема, от една страна, и от колективната
инвестиционна схема, в която тя инвестира,
от друга страна;
4. справки на финансов отчет – справки
по образец, определени от заместник-председателя, състоящи се от счетоводен баланс,
отчет за доходите, отчет за паричните потоци
и отчет за измененията в собствения капитал;
5. допълнителна информация, включваща:
а) брой дялове към края на отчетния период;
б) нетна стойност на активите на един дял;
в) обем и структура на инвестициите в
портфейла по видове финансови инструменти
и пазар, на който се търгуват, анализирани по
най-подходящите икономически, географски
или валутни показатели, съгласно политиката
на колективната инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в активите;
г) промените в структурата на портфейла,
които са настъпили през отчетния период;
д) промените в състоянието на активите
в рамките на отчетния период, включващи
п ри ход и о т и н вес т и ц и и; д ру г и п ри ход и;
разходи за управление; такса за обслужване
на банката депозитар; други плащания и
данъци; нетни приходи; разпределение на
дохода и инвестиции на този доход; промени
в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са
се отразили на стойността на активите и пасивите, разходи, извършени от колективната
инвестиционна схема, свързани със сделките
с активи от портфейла;
е) сравнителна таблица, обхващаща последните три финансови години, с посочване към
края на всяка финансова година на общата
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стойност на нетните активи и нетна стойност
на един дял;
ж) под робна информац и я о т носно задълженията, възникнали от сделки с деривативни инструменти по чл. 38, ал. 1, т. 7
и 8 ЗДКИСДПКИ за отчетния период, по
категории сделки.
(2) Замест ник-п редседат ел я т оп редел я
формата на финансовите отчети на колективните инвестиционни схеми на основата
на международните счетоводни стандарти и
най-добрата международна практика.
Чл. 74. (1) Комисията проверява регулярността и пълнотата на представената информация по чл. 72, ал. 1 и 2, като при констатирани
непълноти и други несъответствия по искане
на заместник-председателя инвестиционното
дружество или управляващото дружество на
колективната инвестиционна схема е длъжно
да ги отстрани в определен от заместникпредседателя достатъчен срок.
(2) Заместник-председателят взема решение
по ал. 1 по реда на чл. 196 ЗДКИСДПКИ.
Чл. 75. Шестмесечният отчет на колективната инвестиционна схема съдържа:
1. комплект финансови отчети – справки
по образец, определени от заместник-председателя, състоящи се от счетоводен баланс,
отчет за доходите, отчет за паричните потоци
и отчет за измененията в собствения капитал;
2. допълнителната информация по чл. 73,
ал. 1, т. 5, букви „а“ – „д“.
Чл. 76. (1) Колективната инвестиционна
схема подава в комисията към шестмесечния и годишния отчет справки за обема и
структурата на инвестициите в портфейла по
емитенти, както и други справки по образец,
определени от заместник-председателя.
(2) Към годишния и шестмесечния отчет
колективната инвестиционна схема представя
информация поотделно за всички финансови
инструменти, закупени, съответно продадени
по репо сделки по чл. 50, ал. 1, разкривайки
и общата сума на действащите към датата на
изготвяне на отчета договори.
(3) На информацията по ал. 1 и 2 не се
дава публичност и същата служи само за
надзорните цели на комисията.
Чл. 77. Управляващото дружество на колективната инвестиционна схема представя в
комисията и публикува по начин, определен в
проспекта, обобщена информация за обявените
емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете най-малко два пъти месечно на равни интервали от време, съдържаща
следните данни, представени в табличен вид:
1. дата на определяне на емисионната
стойност и на цената на обратно изкупуване;
2. нетна стойност на активите;
3. брой дялове в обръщение;
4. нетна стойност на активите на един дял;
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5. емисионна стойност;
6. цена на обратно изкупуване.
Чл. 78. Колективната инвестиционна схема
предоставя на комисията информацията по
този раздел по реда на чл. 43 от Наредба № 2
от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. (обн., ДВ, бр. 90
от 2003 г.; изм., бр. 12 и 101 от 2006 г., бр. 82
от 2007 г. и бр. 37 от 2008 г.) (Наредба № 2).
Чл. 79. Колективната инвестиционна схема
разкрива на обществеността информацията по
чл. 72, ал. 1 по начина, определен в проспекта
и документа с ключовата информация.
Чл. 80. (1) Колективна инвестиционна схема
от държава членка, която предлага публично
дяловете си в Република България, публикува
и предоставя на комисията цялата информация, която предоставя на надзорния орган и
разкрива на обществеността в изпращащата
държава, както и всяка актуализация на тази
информация.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на български език.
Чл. 81. (1) Свързаните с дейността на колективните инвестиционни схеми маркетингови
съобщения, както и публични изявления на
членовете на съвета на директорите на инвестиционно дружество и на другите лица, работещи по договор за инвестиционното дружество,
съответно на членовете на управителния и на
контролния орган на управляващото дружество и на другите лица, работещи по договор
за управляващото дружество, трябва да бъдат
предварително одобрени от ръководителя на
звеното за нормативно съответствие.
(2) При телефонни обаждания, включително
чрез използване на телефонен запис, с цел
продажба на дялове на колективна инвестиционна схема, трябва да се спазват следните
изисквания:
1. допустимият интервал от време, през
който могат да се осъществяват тези обаждания, е от 9 до 20 ч.;
2. при тези обаждания задължително се
съобщават:
а) самоличност та на лицето, което се
обажда, и наименованието на колективната
инвестиционна схема и нейното управляващо
дружество, чиито акции, съответно дялове,
са предмет на предлагане;
б) телефонният номер или адресът, на
които може да се установи контакт с лицето,
предлагащо дялове на колективната инвестиционна схема;
в) целта на обаждането, когато е предложение за възмездно прехвърляне или покана
за отправяне на предложение за възмездно
придобиване на дялове на колективната инвестиционна схема;
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г) задължението на управляващото дружество да даде възможност на инвеститорите да
се запознаят с актуален вариант на проспекта
на колективната инвестиционна схема.
Чл. 82. При представянето на резултатите
от дейността на колективна инвестиционна
схема в маркетингово съобщение следва да
се спазват следните изисквания:
1. представянето на резултатите от дейността може да се извърши само ако са изтекли
поне 6 месеца от започването на дейността
на съответната схема;
2. резултатите за изтеклата година се представят след изготвяне на годишния отчет по
чл. 73, ал. 1 на колективната инвестиционна
схема;
3. резултатите от дейността на колективна
инвестиционна схема могат да се съпоставят
спрямо:
а) доходността на други колективни инвестиционни схеми с подобни инвестиционни
цели и политика;
б) под ход ящ ши роко бази ран пазарен
индекс на ценни книжа, търгувани на регулирани пазари;
в) лихви по депозити;
г) ниво на инфлация, като разглежданият
период за сравнение не може да бъде по-кратък
от 5 години, а ако не са изминали 5 години
от започване на дейността на колективната
инвестиционна схема – за периода, предхождащ маркетинговото съобщение.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРИ ОТ ТИПА ГЛАВНА – ЗАХРАНВАЩА КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА
СХЕМА
Раздел І
Съдържание на споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема
Чл. 83. (1) Споразумението по чл. 71, ал. 1,
изр. второ ЗДКИСДПКИ следва да съдържа
елементите, посочени в ал. 2 – 8.
(2) По отношение на достъпа на информация
споразумението съдържа следното:
1. посочване на начините и сроковете,
в които главната колективна инвестиционна схема ще предостави на захранващата
колективна инвестиционна схема копие от
правилата на фонда или от учредителните
документи, проспекта и ключовата информация за инвеститорите и от всички техни
изменения;
2. когато е приложимо, посочване на начините и сроковете, в които главната колективна
инвестиционна схема ще информира захранващата колективна инвестиционна схема за
делегирането на трети лица на функциите по
управлението на инвестициите и управлението
на риска съгласно националното законодател-
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ство на съответната държава членка, която
е държава членка по произход на главната
колективна инвестиционна схема;
3. когато е п ри лож имо, посочване на
начините и сроковете, в които главната колективна инвестиционна схема предоставя
на захранващата колективна инвестиционна
схема документите за вътрешните си процедури, например документите за процедурата
си по управление на риска и докладите по
съответствие;
4. посочване на начините и сроковете, в които главната колективна инвестиционна схема
ще предоставя на захранващата колективна
инвестиционна схема подробни сведения за
извършени от страна на главната колективна
инвестиционна схема нарушения на съответното национално законодателство, правилата или
учредителните документи и споразумението
между главната и захранващата колективна
инвестиционна схема;
5. посочване на начините и сроковете, в които главната колективна инвестиционна схема
ще предоставя на захранващата колективна
инвестиционна схема информация за настоящите си експозиции в деривативни финансови
инструменти, когато захранващата колективна
инвестиционна схема използва деривативни
финансови инструменти с цел хеджиране,
за да може същата да изчисли собствената
си обща експозиция, съобразно чл. 67, ал. 3,
предложение първо ЗДКИСДПКИ;
6. посочване на задължението на главната
колективна инвестиционна схема да информира захранващата колективна инвестиционна
схема за всякакви други клаузи/договорености за обмен на информация, сключени с
трети лица, и когато е приложимо, посочване
на начините и сроковете, в които главната
колективна инвестиционна схема ще предоставя тези клаузи/договорености за обмен
на информация на захранващата колективна
инвестиционна схема.
(3) По отношение на условията за инвестиране в дялове на главната колективна
инвестиционна схема и обратно изкупуване
от страна на захранващата колективна инвестиционна схема споразумението по ал. 1
следва да съдържа:
1. списък на класовете акции на главната
колективна инвестиционна схема, в които
може да инвестира захранващата колективна
инвестиционна схема;
2. посочване на таксите и разходите, извън
случаите по чл. 83, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, които
трябва да плаща захранващата колективна
инвестиционна схема и подробни сведения
за отстъпките или преотстъпването на такси
или разходи от главната колективна инвестиционна схема;
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3. когато е приложимо, описание на условията, при които може да се прави първоначално или последващо прехвърляне на активи
от захранващата към главната колективна
инвестиционна схема.
(4) По отношение на стандартните клаузи
за деловите отношения споразумението по
ал. 1 следва да съдържа:
1. координиране на честотата и сроковете
за изчисляване на нетната стойност на активите и публикуването на цените на дяловете;
2. координиране на предаването на поръчките за покупка/продажба от страна на захранващата колективна инвестиционна схема,
включително, когато е приложимо, ролята на
посредниците или на всяко друго трето лице;
3. когато е п ри лож имо, посочване на
всякакви клаузи, отчитащи, че акциите или
дяловете на една от двете или на двете колективни инвестиционни схеми са допуснати
или се търгуват на вторичен пазар;
4. когато е приложимо, посочване на други подходящи мерки, с които да се осигури
спазването на изискванията на чл. 72, ал. 1
ЗДКИСДПКИ;
5. когато дяловете на захранващата и на
главната колективна инвестиционна схема са
деноминирани в различни парични единици,
се посочват принципите за преизчисляване
(конвертиране) на поръчките за покупка/
продажба;
6. посочване на цикъла на сетълмент и
подробни сведения за плащанията във връзка
с покупка, записване или обратно изкупуване
на дялове на главната колективна инвестиционна схема, включително – когато това е
договорено между страните – условията, при
които главната колективна инвестиционна схема може да удовлетвори исканията за обратно
изкупуване или откупуване чрез прехвърляне
на активи на захранващата колективна инвестиционна схема, по-специално в случаите
по чл. 73 и 74 ЗДКИСДПКИ;
7. описание на процедурите, с които се
осигурява подходящо обработване и отговор
на запитванията и жалбите от притежателите
на дялове;
8. когато правилата на фонда или учредителните документи и проспектът на главната
колективна инвестиционна схема є предоставят определени права по отношение на
притежателите на дялове и когато тя реши да
ограничи или да упражнява всички или част
от тези права по отношение на захранващата
колективна инвестиционна схема – условията,
при които извършва това.
(5) По отношение на събитията, които
засягат к лаузите за деловите отношени я,
споразумението по ал. 1 следва да съдържа:
1. посочване на начина и сроковете, съгласно които всяка от двете колективни инвестиционни схеми взаимно се уведомяват при
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временното спиране и възобновяването на
обратното изкупуване, покупката или записването на дялове на съответната колективна
инвестиционна схема;
2. клаузи относно уведомяването за грешки при определянето на цените в главната
колективна инвестиционна схема и относно
отстраняването на тези грешки.
(6) По отношение на стандартните клаузи
за одитния доклад споразумението по ал. 1
следва да съдържа:
1. посочване на клаузи за координирано
изготвяне на годишните финансови отчети,
когато финансовата година за захранващата
и главната колективна инвестиционна схема
съвпада;
2. когато финансовата година за захранващата колективна инвестиционна схема приключва по различно време от финансовата
година за главната колективна инвестиционна
схема, се посочват клаузи, съгласно които захранващата колективна инвестиционна схема
трябва да получи всякаква необходима информация от главната колективна инвестиционна
схема, за да може да изготви годишния си
финансов отчет в срок, и които гарантират,
че одиторът на главната колективна инвестиционна схема може да състави доклад към
датата на счетоводното приключване на захранващата колективна инвестиционна схема
съгласно чл. 77, ал. 3 и 4 ЗДКИСДПКИ.
(7) Във връзка с измененията на постоянните клаузи споразумението по ал. 1 следва
съдържа посочване на начина и сроковете за
уведомяване:
1. от страна на главната колективна инвестиционна схема – при предложени и влезли
в сила изменения на правилата на фонда
или учредителните документи, проспекта и
ключовата информация за инвеститорите, ако
тези условия се различават от стандартните
клаузи за уведомяване на притежателите на
дялове, предвидени в правилата на фонда,
учредителните документи или проспекта на
главната колективна инвестиционна схема;
2. от страна на главната колективна инвестиционна схема – за планирани или предложени ликвидация, сливане или разделяне;
3. от страна на някоя от двете колективни
инвестиционни схеми – в случаите, когато
не отговарят или ще престанат да отговарят
на изискванията за захранваща колективна
инвестиционна схема или съответно за главна
колективна инвестиционна схема;
4. от страна на някоя от двете колективни
инвестиционни схеми – в случаите, когато
възнамеряват да сменят управляващото си
дружество, банката депозитар, одитора или
когато е приложимо, всяко трето лице, на
което са делегирани функции по управление
на инвестициите или управление на риска;
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5. от страна на главната колективна инвестиционна схема – за други изменения в
постоянните клаузи.
(8) По отношение на приложимото право
споразумението по ал. 1 следва да съдържа:
1. посочване, че когато захранващата и
главната колективна инвестиционна схема
са установени на територията на Република
България, спрямо споразумението се прилага
българското законодателство и изключителната компетентност има българският съд;
2. посочване, че когато захранващата и
главната колективна инвестиционна схема
са установени в различни държави членки, в
споразумението между двете схеми се определя
дали приложимото право ще бъде правото на
държавата членка, в която е установена захранващата колективна инвестиционна схема,
или правото на държавата членка, в която е
установена главната колективна инвестиционна схема; със споразумението се определя,
че двете страни ще приемат изключителната
компетентност на съдилищата на държавата
членка, чието право са приели за приложимо
спрямо споразумението.
(9) Споразумението по ал. 1 може да съдържа и други елементи, ако главната и захранващата колективна инвестиционна схема
се договорят за това.
Раздел ІІ
Съдърж ание на вътрешните прави ла за
дейността
Чл. 84. (1) Вътрешните правила за дейността на управляващото дружество съгласно
чл. 71, ал. 3 ЗДКИСДПКИ съдържат елементите, посочени в ал. 2 – 6 на настоящия член.
(2) Правилата по ал. 1 съдържат подходящи мерки за преодоляване на конфликтите
на интереси, които биха могли да възникнат
между захранващата и главната колективна
инвестиционна схема или между захранващата колективна инвестиционна схема и други
притежатели на дялове на главната колективна инвестиционна схема, доколкото тези
конфликти на интереси не са преодолени в
достатъчна степен чрез мерките, прилагани
от управляващото дружество, с цел спазване
на изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 5, чл. 105,
ал. 1, т. 4 ЗДКИСДПКИ и чл. 126 – 130.
(3) По отношение на условията за инвестиране в дялове на главната колективна
инвестиционна схема и обратно изкупуване
от страна на захранващата колективна инвестиционна схема правилата по ал. 1 съдържат:
1. списък на класовете акции на главната
колективна инвестиционна схема, в които
може да инвестира захранващата колективна
инвестиционна схема;
2. посочване на таксите и разходите извън
случаите по чл. 83, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, които
трябва да плаща захранващата колективна
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инвестиционна схема, и подробни сведения
за отстъпките или преотстъпването на такси
или разходи от главната колективна инвестиционна схема;
3. когато е приложимо, описание на условията, при които може да се извършва
първоначално или последващо прехвърляне
на активи от захранващата към главната колективна инвестиционна схема.
(4) По отношение на стандартните клаузи
за деловите отношения правилата по ал. 1
съдържат:
1. координиране на честотата и сроковете
за изчисляване на нетната стойност на активите и публикуването на цените на дяловете
на колективна инвестиционна схема;
2. координиране на предаването на нарежданията за покупка/продажба от страна
на захранващата колективна инвестиционна
схема, включително, когато е приложимо,
ролята на посредниците или на всяко друго
трето лице;
3. когато е приложимо, посочване на клаузи,
отчитащи, че акциите или дяловете на една
от двете или на двете колективни инвестиционни схеми са допуснати или се търгуват
на вторичен пазар;
4. когато е приложимо, описание на подход ящ и те мерк и, с кои т о да се осиг у ри
спазването на изискванията на чл. 72, ал. 1
ЗДКИСДПКИ;
5. когато дяловете на захранващата и на
главната колективна инвестиционна схема са
деноминирани в различни парични единици,
се посочват принципите за преизчисляване
(конвертиране) на нарежданията за покупка/
продажба;
6. посочване на цикъла на сетълмент и
подробни сведения за плащанията във връзка
с покупка, записване или обратно изкупуване
на дялове на главната колективна инвестиционна схема, включително – когато това е
договорено между страните – условията, при
които главната колективна инвестиционна схема може да удовлетвори исканията за обратно
изкупуване или откупуване чрез прехвърляне
на активи на захранващата колективна инвестиционна схема, по-специално в случаите
по чл. 73 и 74 ЗДКИСДПКИ;
7. когато правилата на фонда или учредителните документи и проспектът на главната
колективна инвестиционна схема є предоставят определени права по отношение на
притежателите на дялове и когато тя реши да
ограничи или да се откаже от упражняването
на всички или част от тези права по отношение
на захранващата колективна инвестиционна
схема – условията, при които извършва това;
8. описание на процедурите, с които се
осигурява подходящо обработване и отговор
на запитванията и жалбите от притежателите
на дялове.
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(5) По отношение на събитията, които
засягат к лаузите за деловите отношени я,
правилата по ал. 1 съдържат:
1. посочване на начина и сроковете, съгласно които всяка от двете колективни инвестиционни схеми взаимно се уведомяват при
временното спиране и възобновяването на
обратното изкупуване, покупката или записването на дялове на съответната колективна
инвестиционна схема;
2. клаузи относно уведомяването за грешки при определянето на цените в главната
колективна инвестиционна схема и относно
отстраняването на тези грешки.
(6) По отношение на стандартните клаузи за
одитния доклад правилата по ал. 1 съдържат:
1. клаузи за координирано изготвяне на
годишните финансови отчети, когато финансовата година за захранващата и главната
колективна инвестиционна схема съвпада;
2. когато финансовата година за захранващата колективна инвестиционна схема приключва по различно време от финансовата
година, за главната колективна инвестиционна
схема се посочват клаузи, съгласно които захранващата колективна инвестиционна схема
трябва да получи всякаква необходима информация от главната колективна инвестиционна
схема, за да може да изготви годишния си
финансов отчет в срок, и които гарантират,
че одиторът на главната колективна инвестиционна схема може да състави доклад към
датата на счетоводното приключване на захранващата колективна инвестиционна схема
съгласно чл. 77, ал. 3 и 4 ЗДКИСДПКИ.
Раздел ІІІ
Процедури при ликвидация, сливане или
разделяне на главна колективна инвестиционна схема
Чл. 85. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема е длъжна в срок до два
месеца от датата, на която главната колективна инвестиционна схема я е информирала за
решението си за откриване на производство
по ликвидация, да представи следните документи в комисията:
1. когато захранващата колективна инвестиционна схема възнамерява да инвестира
най-малко 85 % от активите си в дялове на
друга главна колективна инвестиционна схема съгласно чл. 73, ал. 1, предложение първо
ЗДКИСДПКИ, тя представя:
а) заявление за получаване на одобрение
за посочената инвестиция;
б) заявление за получаване на одобрение
на предложените изменения на правилата на
фонда или устава;
в) измененията на проспекта си и на ключовата информация за инвеститорите съгласно
чл. 58 и 66 ЗДКИСДПКИ;
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г) другите документи, изисквани съгласно
чл. 69, ал. 3, 5 и 6 ЗДКИСДПКИ;
2. когато захранващата колективна инвестиционна схема възнамерява да се преобразува
в колективна инвестиционна схема, която не е
захранваща колективна инвестиционна схема,
съгласно чл. 73, ал. 1, предложение второ от
ЗДКИСДПКИ:
а) заявление за получаване на одобрение
на предложените изменения на правилата на
фонда или устава;
б) измененията на проспекта си и на ключовата информация за инвеститорите съгласно
чл. 58 и 66 ЗДКИСДПКИ;
3. уведомление от захранващата колективна
инвестиционна схема, когато възнамерява да
открие производство по ликвидация.
(2) Извън случаите по ал. 1, когато главната
колективна инвестиционна схема е информирала захранващата колективна инвестиционна
схема за решението си за откриване на производство по ликвидация в срок повече от пет
месеца преди датата, на която ще започне
производството, захранващата колективна
инвестиционна схема подава пред комисията
заявление или уведомление съгласно ал. 1,
т. 1 и 2 не по-късно от три месеца преди
съответната дата.
(3) Захранващата колективна инвестиционна схема информира своевременно своите
притежатели на дялове за намерението си да
започне производство по ликвидация.
Чл. 86. (1) Комисията уведомява захранващата колективна инвестиционна схема в
срок 15 работни дни от подаването на всички
документи, посочени в чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2,
дали е получила исканите одобрения.
(2) Когато получи информация, че комисията е издала одобрение по предходната
алинея, захранващата колективна инвестиционна схема информира главната колективна
инвестиционна схема за това.
(3) След като захранващата колективна
инвестиционна схема бъде у ведомена от
комиси ята, че е пол у чила необходимите
одобрения по чл. 85, ал. 1, т. 1, захранващата
колективна инвестиционна схема предприема
своевременно необходимите мерки за спазване
изискванията на чл. 79 и 80 ЗДКИСДПКИ.
(4) Когато приходите от ликвидацията на
главната колективна инвестиционна схема
трябва да бъдат изплатени преди датата, на
която захранващата колективна инвестиционна схема ще започне да инвестира или в
друга главна колективна инвестиционна схема
съгласно чл. 85, ал. 1, т. 1, или според новите
си инвестиционни цели и стратегия съгласно
чл. 85, ал. 1, т. 2, комисията издава одобрение
на захранващата колективна инвестиционна
схема при следните условия:
1. захранващата колективна инвестиционна
схема ще получава приходите от ликвидацията:
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а) под формата на парично плащане; или
б) една част или всички приходи се получават чрез прехвърляне на активи, ако са
спазени следните условия, когато е приложимо:
аа) захранващата колективна инвестиционна схема желае това;
бб) това е предвидено в споразумението
между захранващата и главната колективна
инвестиционна схема или във вътрешните
правила за дейността;
вв) това е предвидено в решението за
ликвидация;
2. всякакви парични средства, държани
или получени съгласно тази алинея, може да
се реинвестират само с цел ефективно управление на паричните средства преди датата,
на която захранващата колективна инвестиционна схема ще започне да инвестира или
в друга главна колективна инвестиционна
схема, или според новите си инвестиционни
цели и стратегия.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1, буква „б“ захранващата колективна инвестиционна схема
може по всяко време да продаде срещу парични
средства каквато и да е част от тези активи.
Чл. 87. (1) Захранващата колективна инвестиционна схема представя на комисията в
едномесечен срок от датата на получаване на
информацията за планираното сливане или
разделяне на главната колективна инвестиционна схема следната информация:
1. когато захранващата колективна инвестиционна схема възнамерява да продължи да
бъде захранваща колективна инвестиционна
схема на същата главна колективна инвестиционна схема:
а) заявление за получаване на одобрение
на това намерение;
б) заявление за получаване на одобрение
на предложените изменения на правилата на
фонда или устава, когато това е приложимо;
в) измененията на проспекта и на ключовата информация за инвеститорите съгласно
чл. 58, съответно чл. 66 ЗДКИСДПКИ;
2. когато в резултат на предложеното сливане или разделяне на главната колективна
инвестиционна схема захранващата колективна инвестиционна схема възнамерява да стане
захранваща колективна инвестиционна схема
на друга съществуваща или учредена главна
колективна инвестиционна схема или когато
за х ранващата колек тивна инвестиционна
схема възнамерява да инвестира най-малко
85 % от активите си в дялове на друга главна
колективна инвестиционна схема, която не е
приемаща или новоучредена:
а) заявление за получаване на одобрение
на посочената инвестиция;
б) заявление за получаване на одобрение
на предложените изменения на правилата на
фонда или устава;
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в) измененията на проспекта си и на ключовата информация за инвеститорите съгласно
чл. 58, съответно чл. 66 ЗДКИСДПКИ;
г) другите документи, изисквани по чл. 69,
ал. 3, 5 и 6 ЗДКИСДПКИ;
3. когато захранващата колективна инвестиционна схема възнамерява да се преобразува
в колективна инвестиционна схема, която не е
захранваща колективна инвестиционна схема,
съгласно чл. 73, ал. 1, предложение второ от
ЗДКИСДПКИ:
а) заявление за одобрение на предложените
изменения на правилата на фонда или устава;
б) измененията на проспекта и на ключовата информация за инвеститорите съгласно
чл. 58, съответно чл. 66 ЗДКИСДПКИ;
4. уведомление от захранващата колективна
инвестиционна схема, когато възнамерява да
открие производство по ликвидация.
(2) За целите на ал. 1, т. 1 и 2 изразът „да
продължи да бъде захранваща колективна
инвестиционна схема на същата главна колективна инвестиционна схема“ се отнася до
случаите, в които:
1. главната колективна инвестиционна схема е поемащата колективна инвестиционна
схема при предложено сливане;
2. главната колективна инвестиционна схема
ще продължи съществуването си без съществени промени като една от колективна инвестиционна схема, които ще бъдат създадени в
резултат на предложено разделяне.
(3) За целите на ал. 1, т. 1 и 2 изразът
„да стане захранваща колективна инвестиционна схема на друга главна колективна
инвестиционна схема, създадена в резултат
на сливането или разделянето на главната
колективна инвестиционна схема“ се отнася
до случаите, в които:
1. главната колективна инвестиционна схема е сливащата се колективна инвестиционна
схема, а захранващата колективна инвестиционна схема става притежател на дялове на
поемащата колективна инвестиционна схема
поради сливането;
2. захранващата колективна инвестиционна схема става притежател на дялове на
колективна инвестиционна схема, която е
създадена в резултат на разделяне и която се
различава съществено от главната колективна
инвестиционна схема.
(4) Когато главната колективна инвестиционна схема е предоставила на захранващата
колективна инвестиционна схема информацията по чл. 151 ЗДКИСДПКИ или сходна
информация в срок повече от четири месеца
преди предложената дата, на която сливането или разделянето ще породи действие,
за х ранващата колек тивна инвестиционна
схема подава пред комисията заявление или
уведомление съгласно ал. 1, т. 1 – 4 не покъсно от три месеца преди предложената
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дата, на която сливането или разделянето на
главната колективна инвестиционна схема ще
породи действие.
(5) Захранващата колективна инвестиционна схема информира своевременно своите
притежатели на дялове и главната колективна
инвестиционна схема за намерението си да
започне производство по ликвидация.
Чл. 88. (1) Комисията уведомява захранващата колективна инвестиционна схема в
срок 15 работни дни от подаването на всички
документи, посочени в чл. 87, ал. 1, т. 1 – 3,
дали е получила исканите одобрения.
(2) Когато получи информация, че комисията е издала одобрение по предходната
алинея, захранващата колективна инвестиционна схема информира главната колективна
инвестиционна схема за това.
(3) След като захранващата колективна
инвестиционна схема бъде у ведомена от
комиси ята, че е пол у чи ла необходими те
одобрения по чл. 87, ал. 1, т. 2, захранващата
колективна инвестиционна схема предприема
своевременно необходимите мерки за спазване
изискванията на чл. 79 и 80 ЗДКИСДПКИ.
(4) В случаите по чл. 87, ал. 1, т. 2 и 3
за х ранващата колек тивна инвестиционна
схема т рябва да у пра ж ни правото си да
поиска обратно изкупуване на дяловете є в
главната колективна инвестиционна схема
съгласно чл. 74, ал. 3 и чл. 152, ал. 1 и 2
ЗДКИСДПКИ, когато комисията не е издала
на захранващата колективна инвестиционна
схема необходимите одобрения, изисквани
по чл. 87, ал. 1, до работния ден, предхождащ последния ден, в който захранващата
колективна инвестиционна схема може да
поиска обратно изкупуване на дяловете є в
главната колективна инвестиционна схема,
преди пораждането на действие от сливането
или разделянето
(5) Захранващата колективна инвестиционна схема трябва да упражни правото по
предходната алинея, за да гарантира, че не
се накърнява правото на притежателите на
дялове в нея да искат обратно изкупуване
на дяловете им в захранващата колективна
инвестиционна схема съгласно чл. 79, ал. 1,
т. 4 ЗДКИСДПКИ.
(6) Преди да упражни правото си съгласно
ал. 4, захранващата колективна инвестиционна
схема следва да проучи възможните алтернативни решения, които могат да спомогнат
да се избегнат или намалят разходите или
таксите, или други отрицателни последици
за притежателите на дялове в нея.
(7) Когато захранващата колективна инвестиционна схема иска обратно изкупуване
на дяловете є в главната колективна инвестиционна схема, тя получава приходите по
един от следните начини:
1. под формата на парично плащане;
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2. една част или всички приходи от обратното изкупуване под формата на прехвърляне
на активи при следните условия, когато е
приложимо:
а) захранващата колективна инвестиционна
схема е поискала това, и
б) това е предвидено в споразумението
между захранващата и главната колективна
инвестиционна схема.
(8) В случаите по ал. 7, т. 2 захранващата
колективна инвестиционна схема може по
всяко време да продаде срещу парични средства каквато и да е част от тези прехвърлени
активи.
(9) Комисията издава одобрение на захранващата колективна инвестиционна схема,
при условие че всякакви парични средства,
държани или получени съгласно ал. 7, може
да се реинвестират само с цел ефективно управление на паричните средства преди датата,
на която захранващата колективна инвестиционна схема ще започне да инвестира или
в новата главна колективна инвестиционна
схема, или според новите си инвестиционни
цели и стратегия.
Раздел IV
Съдържание на споразумението за обмен на
информация между депозитарите и одиторите
на главна и захранваща колективна инвестиционна схема
Ч л . 8 9. С п о р а з у м е н и е т о п о ч л . 7 5
ЗДКИСДПКИ за обмен на информация между
банката депозитар на главната колективна
инвестиционна схема и банката депозитар
на захранващата колективна инвестиционна
схема съдържа:
1. посочване на документите и категориите
информация, които ще бъдат редовно обменяни между двете банки депозитари и указание
дали тези документи и информация ще се
предоставят от едната банка депозитар на
другата или ще се предоставят при поискване;
2. посочване на начина и времето, в т.ч.
всякакви крайни срокове, за предаване на информацията от банката депозитар на главната
колективна инвестиционна схема до банката
депозитар на захранващата колективна инвестиционна схема;
3. координиране на функциите на двете
банки депозитари по оперативни въпроси,
отчитайки съответните им задължения по
националното законодателство, както следва:
а) описание на процедурата за изчисляване
на нетната стойност на активите на всяка
от двете колективни инвестиционни схеми,
включително всякакви мерки за избягване
приложението на стратегии с избор на пазарния момент по отношение на дяловете (market
timing), съгласно чл. 72, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;
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б) описание на начините и сроковете за
обработката на указанията от страна на захранващата колективна инвестиционна схема
за покупка, записване и подаване на искане
за обратно изкупуване на дялове в главната
колективна инвестиционна схема, както и
извършването на тези операции, включително
всякакви клаузи за прехвърляне на активи,
когато това е приложимо;
4. координиране изготвянето на годишните
финансови отчети;
5. посочване на начините и сроковете, в
които банката депозитар на главната колективна инвестиционна схема ще предоставя на
банката депозитар на захранващата колективна
инвестиционна схема подробни сведения за
извършени от страна на главната колективна
инвестиционна схема нарушения на съответното национално законодателство, правилата
на фонда или учредителните документи;
6. описание на процедурата за отговор на
исканията за съдействие по конкретен повод
от едната банка депозитар към другата;
7. посочване на случаите на непредвидени
събития, за които банките депозитари трябва
да се уведомяват взаимно, както и начина и
сроковете за това уведомяване.
Чл. 90. (1) Когато захранващата и главната колективна инвестиционна схема са
сключили споразумение по чл. 71, ал. 1, изр.
второ от ЗДКИСДПКИ, в споразумението
между техните банки депозитари следва да се
предвижда, че правото на държавата членка,
което се прилага спрямо посоченото споразумение съгласно чл. 83, ал. 8, се прилага и
спрямо споразумението за обмен на информация между банките депозитари, както и че
банките депозитари приемат изключителната
компетентност на съдилищата на съответната
държава членка, чието право са приели двете
колективни инвестиционни схеми за приложимо спрямо споразумението.
(2) Когато споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна схема е заменено с вътрешни правила за
дейността съгласно чл. 71, ал. 3 ЗДКИСДПКИ, в споразумението между техните банки
депозитари се определя дали правото, приложимо спрямо споразумението за обмен на
информация между двете банки депозитари,
ще бъде или правото на държавата членка,
в която е установена захранващата колективна инвестиционна схема, или правото
на държавата членка, в която е установена
главната колективна инвестиционна схема,
както и че и двете банки депозитари приемат
изключителната компетентност на съдилищата на държавата членка, чието право е
приложимо спрямо споразумението за обмен
на информация.
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Чл. 91. Нередностите, посочени в чл. 76
ЗДКИСДПКИ, които банката депозитар на
главната колективна инвестиционна схема
може да установи при изпълнението на функциите си и които могат да окажат отрицателно
въздействие върху захранващата колективна
инвестиционна схема, включват най-малко:
1. г решк и в изчислени я та на нет ната
стойност на активите на главната колективна
инвестиционна схема;
2. грешки при операциите по покупка,
записване или обратно изкупуване на дялове
в главната колективна инвестиционна схема
или грешки при уреждането на плащанията
по тях;
3. грешки при изплащането или капитализирането на доходи от главната колективна
инвестиционна схема или грешки в изчисленията на всякакви такси, удържани във връзка
с тези доходи;
4. неспазване на инвестиционните цели,
политика или стратегия на главната колективна инвестиционна схема, описани в правилата на фонда или учредителните документи,
проспекта или ключовата информация за
инвеститорите;
5. неспазване на ограниченията за инвестиране или получаване на кредити съгласно
ЗДКИСДПКИ, правилата на фонда, учредителните документи, проспекта или ключовата
информация за инвеститорите.
Чл. 92. (1) Споразумението за обмен на
информация между независимия одитор на
главната колективна инвестиционна схема и
независимия одитор на захранващата колективна инвестиционна схема по чл. 77, ал. 1
ЗДКИСДПКИ съдържа следното:
1. посочване на документите и категориите
информация, които ще бъдат редовно обменяни между двамата одитори;
2. указание дали информацията или документите по т. 1 се предоставят от единия
одитор на другия, или се предоставят при
поискване;
3. посочване на начина и крайните срокове
за предаване на информацията от независимия
одитор на главната колективна инвестиционна
схема до независимия одитор на захранващата
колективна инвестиционна схема;
4. координацията на участието на всеки
независим одитор в изготвянето на годишните
финансови отчети за съответната колективна
инвестиционна схема;
5. описание на проблемите, които ще се
смятат за нередности, посочени в одитния
доклад на одитора на главната колективна
инвестиционна схема за целите на чл. 77,
ал. 3 и 4 ЗДКИСДПКИ;
6. посочване на начина и сроковете за
отговор на исканията за съдействие по конкретен повод от единия одитор към другия,
включително по отношение на искането за
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допълнителна информация във връзка с нередностите, посочени в одитния доклад на одитора
на главната колективна инвестиционна схема.
(2) Споразу мен ие т о по а л. 1 с ъд ърж а
разпоредби за изготвянето на одитните доклади по чл. 60, ал. 4 и 5 и чл. 77, ал. 3 и 4
ЗДКИСДПКИ, както и за начина и сроковете
за предоставяне на одитния доклад за главната
колективна инвестиционна схема и проектите
на този доклад на одитора на захранващата
колективна инвестиционна схема.
(3) Когато финансовата година за захранващата колективна инвестиционна схема
приключва по различно време от финансовата
година за главната колективна инвестиционна
схема в споразумението по ал. 1 се посочват
начинът и сроковете за изготвяне на доклад
от одитора на главната колективна инвестиционна схема към датата на счетоводното
приключване на захранващата колективна
инвестиционна схема, съгласно чл. 77, ал. 3
ЗДКИСДПКИ и за предоставянето на доклада
и проектите му на одитора на захранващата
колективна инвестиционна схема.
Чл. 93. (1) Когато захранващата и главната
колективна инвестиционна схема са сключили споразумение по чл. 71, ал. 1, изр. второ
от ЗДКИСДПКИ, в споразумението между
техните независими одитори следва да се
предвижда, че правото на държавата членка,
което се прилага спрямо посоченото споразумение съгласно чл. 83, ал. 8, се прилага и
спрямо споразумението за обмен на информация между одиторите, както и че двамата
независими одитори приемат изключителната
компетентност на съдилищата на съответната
държава членка, чието право са приели двете
колективни инвестиционни схеми за приложимо спрямо споразумението.
(2) Когато споразумението между захранващата и главната колективна инвестиционна
схема е заменено с вътрешни правила за дейността съгласно чл. 71, ал. 3 ЗДКИСДПКИ,
в споразумението между техните независими
одитори се определя дали правото, приложимо
спрямо споразумението за обмен на информация
между двамата независими одитори, ще бъде
или правото на държавата членка, в която е
установена захранващата колективна инвестиционна схема, или правото на държавата
членка, в която е установена главната колективна инвестиционна схема, както и че двамата
независими одитори приемат изключителната
компетентност на съдилищата на държавата
членка, чието право е приложимо спрямо
споразумението за обмен на информация.
Раздел V
Начин на предоставяне на информация на
притежателите на дялове
Чл. 94. Захранващата колективна инвестиционна схема предоставя на притежателите на
дялове информацията по чл. 79 ЗДКИСДПКИ
по начина, предвиден в чл. 106.
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ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ
Раздел I
Преобразуване, в което участват само колективни инвестиционни схеми с произход от
Република България
Чл. 95. (1) За издаване на разрешение по
чл. 141, ал. 1 ЗДКИСДПКИ към заявлението
по чл. 144, ал. 1 се прилагат:
1. план за предложеното преобразуване,
одобрен от преобразуващите се колективни
инвестиционни схеми, а в случаите на преобразуване чрез вливане и от приемащата
колективна инвестиционна схема със съдържанието по чл. 145, ал. 2 и 3 ЗДКИСДПКИ;
2. проспект и документ с ключовата информация за инвеститорите на новоучредената колективна инвестиционна схема при
преобразуване чрез сливане;
3. декларация от банките депозитари на
преобразуващите се и приемащата колективна инвестиционна схема, че информацията
по чл. 145, ал. 2, т. 1, 6 и 7 ЗДКИСДПКИ
в съдържанието на плана за преобразуване
отговаря на изискванията на закона, на правилата или съответно устава на колективната
инвестиционна схема.
(2) Одобрението на плана за преобразуване по ал. 1, т. 1 се извършва по реда на
чл. 143 ЗДКИСДПКИ с решение на общото
събрание на инвестиционното дружество,
съответно с решение на управителния орган
на управляващото дружество на договорния
фонд, което се удостоверява с представяне на
съответния документ – протокол от общото
събрание или решение на управителния орган
на управляващото дружество.
Чл. 96. При разглеждане на документите по
чл. 95 комисията взема под внимание потенциалното влияние на преобразуването върху
притежателите на дялове на преобразуващите
се колективни инвестиционни схеми, за да
прецени дали им се предоставя подходяща
информация, и може да поиска по реда на
чл. 144, ал. 3 и 4 ЗДКИСДПКИ по-ясно предоставяне на информацията на притежателите
на дялове на преобразуващите се колективни
инвестиционни схеми.
Чл. 97. Комисията издава разрешение за
извършване на преобразуването, ако:
1. подаденото заявление и приложените
към него документи отговарят на изискванията на чл. 95;
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 вече са
получили разрешение да предлагат дяловете
си по реда на чл. 136 ЗДКИСДПКИ;
3. комисията счита, че на притежателите на
дялове се предоставя подходяща информация
за преобразуването;
4. представен е доклад, изготвен от независим одитор съгласно чл. 150 ЗДКИСДПКИ;
5. представен е документ, удостоверяващ
внасянето на съответната такса от преобразуващата се колективна инвестиционна схема.
Чл. 98. (1) При преобразуване чрез сливане
едновременно с разрешението за преобразуване по чл. 141, ал. 1 ЗДКИСДПКИ комисията
издава лиценз за извършване на дейност на
новоучреденото инвестиционно дружество,
съответно издава разрешение за организиране
и управление на договорен фонд на управляващото дружество, което съгласно плана за
преобразуване ще управлява новоучредения
договорен фонд.
(2) В случаите по ал. 1 към заявлението
за издаване на разрешение по чл. 141, ал. 1
ЗДКИСДПКИ се прилагат документите по
чл. 12 ЗДКИСДПКИ за новоучредената колективна инвестиционна схема.
(3) Едновременно с издаването на лиценза
на новоучреденото инвестиционно дружество
и разрешението на управляващото дружество
за организиране и управление на новоучредения договорен фонд комисията потвърждава
проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите на новоучредената
колективна инвестиционна схема.
(4) Решението за издаване на лиценз на
новоучредената колективна инвестиционна
схема поражда действие от датата на пораждане действие на преобразуването.
Раздел II
Преобразуване, в което участват колективни
инвестиционни схеми с произход от други
държави членки и новоучредената колективна инвестиционна схема е с произход от
Република България
Ч л. 99. При п реобразу ване по ч л. 148
ЗДКИСДПКИ комисията издава лиценз на
новоучреденото инвестиционно дружество,
съответно на управляващото дружество, за
организиране и управление на новоу чредени я договорен фонд по реда на чл. 12
ЗДКИСДПКИ, като освен документите по
чл. 12 ЗДК ИСДПК И към заявлението до
комисията се прилагат и разрешенията за
преобразуване, издадени от компетентните
органи на преобразуващите се колективни
инвестиционни схеми с произход от други
държави членки.
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Раздел III
Преобразуване на инвестиционно дружество
в договорен фонд
Чл. 100. (1) За издаване на разрешение за
преобразуване на инвестиционно дружество
в договорен фонд се подава заявление по
образец, одобрен от комисията, към което
се прилагат:
1. протокол от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на
което е взето решение за преобразуването му;
2. проспект и документ с ключовата информация за инвеститорите на новоучредения
договорен фонд;
3. договорите или допълнителните споразумения с управляващото дружество и с
банката депозитар, отразяващи промяната в
правно-организационната форма на колективната инвестиционна схема;
4. обстоятелства и обосновка на предложеното преобразуване;
5. правилата на договорния фонд;
6. очаквано въздействие на предложеното
преобразуване върху правата на акционерите;
7. правилата, при които се извършва замяната на акции на инвестиционното дружество
с дялове на новоучредения договорен фонд.
(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 за констатираните непълноти и
несъответствия или за исканата 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 представените по ал. 1 документи
не отговарят на изискванията на ЗДКИСДПКИ и на тази наредба или не са защитени
интересите на инвеститорите. Заявителят
се уведомява писмено за взетото решение в
3-дневен срок.
(6) Комисията изпраща разрешението за
преобразуване на инвестиционното дружество
в договорен фонд на Агенцията по вписванията.
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Раздел IV
Предоставяне на информация на притежателите на дялове за влиянието на преобразуването
върху техните инвестиции
Чл. 101. (1) Информацията, която участващите в преобразуване колективни инвестиционни схеми предоставят на притежателите на
дялове съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДКИСДПКИ,
трябва да е представена кратко и без използване на специализирана терминология, така че
притежателите на дялове да могат да направят
информирана преценка за въздействието на
преобразуването върху инвестицията им.
(2) Когато информационният документ
започва с обобщение на ключовите характеристики на предложеното преобразуване, в
обобщението трябва да има позоваване на съответните части от информационния документ,
в които се предоставя повече информация.
(3) При преобразуване, в което участват и
колективни инвестиционни схеми с произход
от друга държава членка, в информацията,
която преобразуващите се и участващите в
преобразуването колективни инвестиционни
схеми с произход от Република България предоставят на притежателите на своите дялове
съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, трябва
да се съдържат и всички условия и процедури,
свързани с колективните инвестиционни схеми
с произход от друга държава членка, които
се различават от обикновено прилаганите в
Република България.
(4) Информацията, която съгласно чл. 151,
а л. 1 ЗД К ИСД П К И п реобра зу ва щата с е
колективна инвестиционна схема трябва да
предостави на притежателите на дяловете си,
трябва да отговаря на потребностите на инвеститорите, които не са предварително запознати
с характеристиките на приемащата, съответно
новоучредената колективна инвестиционна
схема, и с начина, по който тя извършва
дейност, и да привлича вниманието им към
ключовата информация за инвеститорите на
приемащата, съответно новоучредената колективна инвестиционна схема, и да уточнява,
че е желателно ключовата информация за
инвеститорите да бъде прочетена.
(5) Информацията, която съгласно чл. 151,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ приемащата колективна
инвестиционна схема трябва да предостави
на притежателите на дяловете си, трябва да
акцентира върху извършването на преобразуването и потенциалното му въздействие
върху приемащата колективна инвестиционна схема.
Чл. 102. (1) Информацията, която съгласно
чл. 151, ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ преобразуващата се колективна инвестиционна схема
трябва да предостави на притежателите на
дяловете си, трябва да включва и:
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1. подробна информация за различията в
правата на притежателите на дялове в преобразуващата се колективна инвестиционна
схема преди и след пораждане действието на
преобразуването;
2. ако в документа с ключовата информация за инвеститорите на преобразуващата
се и приемащата, съответно новоучредената,
колективна инвестиционна схема синтетичните индикатори за риск и възвращаемост са
изразени с различни категории или разкриват
различни рискове – посочване на разликите
между тези категории и рискове;
3. съпоставка между всички такси, комисионни и други разходи за преобразуващата
се и приемащата, съответно новоучредената,
колективна инвестиционна схема въз основа
на данните, посочени в документите им с
ключовата информация за инвеститорите;
4. ако преобразуващата се колективна инвестиционна схема начислява такса, базирана
на резултатите – обяснение за начина, по който
тази такса ще се прилага до пораждане на
действието на преобразуването;
5. ако приемащата колективна инвестиционна схема начислява такса, базирана на
резултатите – обяснение за начина, по който
тази такса ще се начислява впоследствие,
за да се осигури справедливо третиране на
притежателите на дялове, които преди пораждане действието на преобразуването са
притежавали дялове на преобразуващата се
колективна инвестиционна схема;
6. в случаите, когато в преобразуването
участват колективни инвестиционни схеми от
държави членки и съгласно законодателството
на държавата членка разходите, свързани с
подготовката и извършването на преобразуването, са за сметка на притежателите на
дялове на тези колективни инвестиционни
схеми – подробна информация за начина, по
който тези разходи ще бъдат разпределени;
7. информация дали се предвижда преструктуриране на портфейла на преобразуващата
се колективна инвестиционна схема преди
пораждане действието на преобразуването.
(2) Информацията, която съгласно чл. 151,
ал. 1, т. 2 ЗДКИСДПКИ приемащата колективна инвестиционна схема трябва да предостави
на притежателите на дяловете си, трябва да
включва информация дали се очаква преобразуването да окаже значително влияние
върху портфейла на приемащата колективна
инвестиционна схема и дали се предвижда
преструктурирането му преди или след пораждане действието на преобразуването.
Чл. 103. (1) Информацията, която съгласно
чл. 151, ал. 1, т. 3 ЗДКИСДПКИ участващата
в преобразуване колективна инвестиционна
схема трябва да предостави на притежателите
на дяловете, включва и:
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1. подробно описание на начина, по който
ще се третират всички начислени приходи в
колективната инвестиционна схема;
2. указание за начина, по който може да
се получи докладът на независимия одитор;
3. при преобразуване на инвестиционно
дружество – информация за реда, по който
притежателите на акции одобряват решението
за преобразуване, включително позоваване на
чл. 143 ЗДКИСДПКИ;
4. подробни сведения за планирано спиране на продажбата и обратното изкупуване
на дялове с цел ефективно извършване на
преобразуването;
5. датата, на която преобразуването ще
породи действие.
(2) Освен информацията по ал. 1, т. 1 и 2,
когато условията на преобразуването предвиждат изплащане на парични суми в случаите
на чл. 142, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ, преобразуващата се колективна инвестиционна схема
предоставя на притежателите на дяловете
си и информация за предложеното плащане,
включително кога и как притежателите на
дялове ще получат плащането.
(3) Информацията по ал. 1, т. 3 може да
съдържа и препоръка от съвета на директорите
на инвестиционното дружество за вземане на
решение по преобразуването.
Чл. 104. Информацията, която съгласно
чл. 151, ал. 1 ЗДКИСДПКИ преобразуващата
се колективна инвестиционна схема трябва
да предостави на притежателите на дяловете
си, трябва да включва и:
1. срока, в който притежателите на дялове
могат да закупуват дялове или да искат обратно
изкупуване на дяловете си от преобразуващата
се колективна инвестиционна схема;
2. момента, от който притежателите на
дялове, които не са се възползвали от правото
си по чл. 152 ЗДКИСДПКИ, могат да упражняват правата си на притежатели на дялове
на приемащата, съответно новоучредената
колективна инвестиционна схема;
3. когато преобразуващата се колективна инвестиционна схема е инвестиционно
дружество, обяснение, че притежателите на
акции, които не са гласували или са гласували против предложението за преобразуване
и не са упражнили правото си по чл. 152
ЗДКИСДПКИ, стават притежатели на дялове
на приемащата или новоучредена колективна
инвестиционна схема.
Чл. 105. (1) Съгласно чл. 151, ал. 1, т. 5
ЗДКИСДПКИ на притежателите на дялове
в преобразуващата се колективна инвестиционна схема се предоставя копие на документа с актуализирана ключова информация
за инвеститорите на приемащата, съответно
новоучредената колективна инвестиционна
схема, а на притежателите на дялове на приемащата колективна инвестиционна схема
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копие на документа с актуализирана ключова
информация за инвеститорите на приемащата схема се предоставя, ако информацията
е била изменена за целите на предложеното
преобразуване.
(2) В периода между датата, на която на
притежателите на дялове в участваща в преобразуването колективна инвестиционна схема
се предоставя информацията по чл. 151, ал. 1
ЗДКИСДПКИ, и датата, от която преобразуването поражда действие, информацията по
чл. 151, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, включваща и
копие на документа с актуализирана ключова
информация за инвеститорите на приемащата
схема, се предоставя на всяко лице, което
купува дялове или поиска копие от правилата или устава, проспекта или документа с
ключовата информация за инвеститорите на
преобразуващата се или приемащата колективна инвестиционна схема.
Чл. 106. (1) Участващата в преобразуване
колективна инвестиционна схема с държава
членка по произход Република България предоставя информацията по чл. 151 ЗДКИСДПКИ на притежателите на дялове на хартия
или на друг траен носител.
(2) Информацията се представя на траен
носител при следните условия:
1. предоставянето на информацията по този
начин е целесъобразно с оглед условията, при
които протичат или ще протичат деловите
отношения между притежателя на дялове и
колективната инвестиционна схема;
2. на притежателя на дялове е било отправено предложение да направи избор между
предоставянето на информация на хартия или
друг траен носител и той изрично е избрал
предоставянето на информация да се извършва
на предложения друг траен носител.
(3) Предоставянето на информация чрез
електронни съобщения се счита за целесъобразно с оглед условията, при които протичат или ще протичат деловите отношения
между притежателя на дялове и колективната
инвестиционна схема съгласно ал. 2, т. 1,
когато има доказателства, че клиентът има
редовен достъп до интернет. Предоставянето
на адрес на електронна поща от страна на
притежателя на дялове за целите на деловите
му отношения с колективната инвестиционна
схема се счита за доказателство, че клиентът
има редовен достъп до интернет.
Раздел V
Прекратяване на колективна инвестиционна
схема
Чл. 107. (1) В 14-дневен срок от настъпването
на основание за прекратяване на инвестиционното дружество съгласно чл. 252, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от Търговския закон (ТЗ) то е длъжно
да подаде до комисията заявление за издаване
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на разрешение за прекратяването му по образец, одобрен от заместник председателят,
към което се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за
прекратяване;
2. финансов отчет съгласно изискванията на
чл. 26, ал. 1 ЗСч. към датата на настъпването
на основанието за прекратяването;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на
акционерите на дружеството, включително
забрана да се извършват сделки с неговите
активи, освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;
4. име (собствено, бащино и фамилно),
ЕГН и адресна регист раци я, професи ята
или зан ятието, професиона лни ят опит и
квалификацията на предлагания ликвидатор
(ликвидатори), както и следните документи:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност или не се намира в производство
по обявяване в несъстоятелност;
в) декларация, че не е бил член на управителен или на 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;
5. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор
по Закона за Комисията за финансов надзор.
(2) В срок 14 дни от възникване на основание за прекратяване на договорния фонд
по чл. 363, букви „а“ и „б“ от Закона за задълженията и договорите и/или предвидено в
правилата на договорния фонд управляващото
дружество е длъжно да подаде до комисията,
за издаване на разрешение за прекратяването
на договорния фонд, заявление по образец,
одобрен от заместник-председателя, към което
се прилагат:
1. решението на съвета на директорите на
управляващото дружество за прекратяване на
договорния фонд, взето на основание правилата на договорния фонд;
2. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на притежателите на дялове, включително забрана
да се извършват сделки с активи на фонда,
освен ако това се налага от ликвидацията;
3. документите и информацията по ал. 1,
т. 2, 4 и 5.
(3) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори членове на управителния орган на
инвестиционното дружество, на управляващото
дружество, управлявало колективната инвестиционна схема, или други лица, работили по
договор за инвестиционното дружество и управляващото дружество, спрямо които е устано-
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вено системно нарушение на ЗДКИСИДПКИ,
ЗППЦК,ЗПФИ и ЗПЗФИ или на актовете по
прилагането им.
(4) При прекратяването на договорния
фонд относно задълженията на ликвидатора и
защитата на кредиторите на договорния фонд
се прилагат съответно чл. 267, чл. 268, ал. 1
и 3, чл. 270, 271 и 273 ТЗ, като функциите на
ръководния орган по чл. 270, ал. 2 и чл. 272,
ал. 4 ТЗ се изпълняват от управляващото
дружество.
Чл. 108. Комисията разглежда подаденото
заявление и се произнася в 14-дневен срок от
получаването му, а когато са поискани допълнителни данни и документи – в 7-дневен
срок от получаването им. Член 12, ал. 3 и 4
ЗДКИСИДПКИ се прилагат съответно.
Г л а в а

п е т а

ДОП ЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ
ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ
Раздел I
Отношения на договорния фонд с управляващото дружество при отнемане на лиценза
за извършване на дейност, при прекратяване
или обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество
Чл. 109. (1) При отнемане на лиценза за
извършване на дейност, при прекратяване или
обявяване в несъстоятелност на управляващото дружество то предава на банката депозитар
в 5-дневен срок цялата налична информация
и документация във връзка с управлението
на договорния фонд. Банката депозитар по
изключение управлява договорния фонд за
период не по-дълъг от 3 месеца.
(2) При отнемане на лиценза, прекратяване
или обявяване в несъстоятелност на управляващо дружество, както и при разваляне
на договора му с инвестиционно дружество
поради неизпълнение на задълженията на
управляващото дружество, то предава на
инвестиционното дружество, което управлява, в 5-дневен срок цялата налична при него
информация и документация във връзка с
управлението на инвестиционното дружество.
(3) В 14-дневен срок от възникване на
обстоятелството по ал. 1 и 2 банката депозитар, съответно инвестиционното дружество,
е длъжно да предложи писмено на поне три
управляващи дружества да поемат управлението на колективната инвестиционна схема,
съответно да я преобразуват чрез вливане
или сливане.
(4) Поканите по ал. 3 са с еднакво съдържание и се представят на заместник-председателя в 3-дневен срок от изпращането им на
съответните управляващи дружества, като се
посочват критериите и мотивите, въз основа
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на които тези управляващи дружества са
избрани от банката депозитар, съответно от
инвестиционното дружество. Управляващите
дружества трябва да отговарят най-малко на
следните условия:
1. да притежават разрешение за организиране и управление на колективна инвестиционна схема;
2. капиталовата адекватност и ликвидност
на всяко от тях да отговарят на нормативните
изисквания и да не бъдат нарушени вследствие
поемане управлението на договорния фонд;
3. през последните две години, предхождащи
сключването на договора, на управляващото
дружество да не е налагана имуществена
санкция, а на членовете на управителния
или контролния му орган – административни
наказания за нарушения на ЗДКИСДПКИ и
актовете по прилагането му.
(5) В едномесечен срок от изпращането на
всички покани по ал. 3 в комисията управляващите дружества, които искат да поемат
управлението на колективната инвестиционна схема или съответно да я преобразуват,
представят на банката депозитар, съответно
на инвестиционното дружество, план за управлението на колективната инвестиционна
схема в срок 1 година от поемането на това
управление или план за преобразуването му.
(6) В 7-дневен срок от изтичане на срока
по ал. 5 банката депозитар, съответно инвестиционното дружество, избира управляващото
дружество, което ще поеме управлението,
съответно ще преобразува колективната инвестиционна схема, и уведомява комисията,
като прилага подробни мотиви за направения
избор и уведомява съответното управляващо
дружество.
(7) Избраното управл яващо дружество
п р едс т а в я н а з а ме с т н и к-п р едс едат е л я в
14-дневен срок от получаване на уведомлението, че е избрано, съответно от решението
за одобрението му от общото събрание на
акционерите на инвестиционното дружество,
плана за управление на колективната инвестиционна схема, както и документи по чл. 37а
от Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за
извършване на дейност като регулиран пазар,
за организиране на многостранна система
за търговия, за извършване на дейност като
инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел
(обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм., бр. 84 и
104 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от
2007 г.; попр., бр. 87 от 2007 г.; изм., бр. 28
от 2009 г.) (Наредба № 11), съответните документи за инвестиционно дружество или
плана за преобразуване и документите по
чл. 145 ЗДКИСДПКИ.
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(8) При изготвяне на документите по ал. 1
управляващото дружество не може да променя
съществено правилата и проспекта на колективната инвестиционна схема, включително
да променя рисковия є профил.
(9) Заместник-председателят се произнася
по представените документи по реда на чл. 18
ЗДКИСДПКИ.
(10) Ако не бъде избрано или одобрено
управляващо дружество, което да управлява,
съответно преобразува колективната инвестиционна схема, или комисията откаже да
издаде разрешение на новото управляващо
дружество да управлява колективната инвестиционна схема, съответно да я преобразува,
започва процедура по прекратяване на схемата
независимо от изтичането на 3-месечния срок
по ал. 1 и 2.
Раздел II
Поддържане на отчетност и съхраняване на
документация
Чл. 110. (1) Инвестиционното дружество
е длъжно да съхранява цялата документация и информация, свързани с дейността му,
включително:
1. устава и другите устройствени актове,
измененията и допълненията в тях, актове за
регистрация и за промени по партидата на
инвестиционното дружество;
2. протоколите от общото събрание на
акционерите на инвестиционно дружество,
номерирани и подредени в хронологичен ред,
във форма, която изключва заличаване или
подмяна на страници или на отделни части
от тях;
3. протоколите от заседанията на управителните и на контролните органи на инвестиционното дружество във форма, която
изключва заличаване или подмяна на страници
или отделни части от тях;
4. проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите, както и всички
техни актуализации;
5. счетоводните документи;
6. входящата и изходящата кореспонденция, подредена по начин, който изключва
заличаване или подмяна на страници или на
отделни части от тях;
7. актуализиран към последното число
на всеки месец списък на лицата, свързани
по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителната
разпоредба на ЗДКИСДПКИ със:
а) инвестиционното дружество и членовете
на неговия управителен или контролен орган;
б) управляващото дружество и членовете
на неговия управителен или контролен орган,
както и основанията за свързаност;
8. месечните счетоводни баланси;
9. маркетинговите съобщения и публикациите, свързани с издаването (продажбата) на
акции на инвестиционното дружество.
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(2) Документите се съхраняват по реда за
съхраняване на държавния архивен фонд, като
счетоводната информация и документация
се съхраняват в сроковете по чл. 42 ЗСч., а
останалите документи и информация – за
срок 5 години.
(3) Документацията по ал. 1 може да се
съхранява от управляващото дружество съгласно сключения договор.
(4) В случаите, когато инвестиционното
дружество съхранява документацията по ал. 1,
то предоставя на управляващото дружество и
на банката депозитар копия от документите,
необходими за извършване на дейността му.
(5) Управляващото дружество предава на
инвестиционното дружество документите по
ал. 1, т. 5 и 8 след изтичането на финансовата
година и изготвянето и заверяването на годишния финансов отчет на инвестиционното
дружество.
(6) Ч леновет е на у п ра ви т елни я орга н
на инвестиционното дружество са длъжни
да у ведом ят инвестиционното дру жество
за наличието на свързаност по смисъла на
§ 1, т. 20 от допълнителната разпоредба на
ЗДКИСДПКИ в 3-дневен срок от настъпване
на съответното основание.
Раздел III
Осигу ряване на достъп на колективните
инвестиционни схеми с произход от друга
държава членка до актуална информация за
законовите, подзаконовите нормативни актове
и административните актове, които са извън
приложното поле на Директива 2009/65/ЕО,
и предоставяне на актуална информация на
компетентните органи на приемащата държава членка от колективни инвестиционни
схеми с произход от Република България
Чл. 111. (1) Актуалната информация за
разпоредбите в законовите, подзаконовите нормативни актове и административните актове,
които са извън приложното поле на Директива 2009/65/ЕО, до която комисията осигурява достъп съгласно чл. 129 ЗДКИСДПКИ,
включва:
1. определение на понятието „предлагане на
дялове на колективна инвестиционна схема“
според практиката;
2. изискванията за съдържанието, формата
и начина на представяне на маркетинговите
съобщения, включително всички задължителни предупреждения и ограничения относно
употребата на някои думи или изрази;
3. подробности по отношение на всякаква
допълнителна информация, различна от тази
по глава втора, раздел Х, която трябва да се
оповестява пред инвеститорите;
4. изискванията за отчитане или предаване
на информация на комисията и процедурата
за представяне на актуализирани версии на
изискваните документи;
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5. изискванията за плащане на такси или
други парични суми на компетентните органи
или на всеки друг определен от закона орган
в съответната държава членка при започването на предлагането на дялове или след това,
периодично;
6. изискванията във връзка с извършването на обратното изкупуване, плащанията в
полза на притежателите на дялове и предоставянето на информация, за осигуряването
на които колективната инвестиционна схема
с произход от друга държава членка трябва
да предприеме необходимите мерки съгласно
чл. 130 ЗДКИСДПКИ;
7. условията за прекратяване на предлагането на дялове на колективна инвестиционна
схема с произход от друга държава членка;
8. подробното съдържание на информацията, която трябва да се включва в част Б
от уведомителното писмо съгласно член 1
от Регламент (ЕС) № 584/2010 на Комисията
от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на формата и съдържанието на стандартното уведомително писмо
и уверението относно колективната инвестиционна схема, използването на електронни
съобщения между компетентните органи за
уведомяване и процедурите за проверка на
място и разследване и обмена на информация
между компетентните органи;
9. адреса на електронната поща на комисията, посочен за целите на изпращане на уведомленията за актуализирането и изменението
на представените в комисията документи.
(2) Актуалната информация по ал. 1 се
представя като подробно и пълно текстово
обяснение или текстово обяснение с препратки
към документите, източник на информация.
Чл. 112. Управляващото дружество на колективна инвестиционна схема, по отношение
на която е инициирана процедура по чл. 136
ЗДКИСДПКИ, осигурява наличието в широко
употребяван електронен формат на всички
документи, приложени към нотификационното писмо по чл. 136, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, на
интернет страницата си или на друга интернет страница, посочена в нотификационното
писмо, до която има достъп приемащата
държава членка.
Чл. 113. (1) Управляващото дружество на
колективна инвестиционна схема, по отношение на която е инициирана процедура по
чл. 136 ЗДКИСДПКИ, уведомява приемащата
държава членка за всички актуализации и изменения на документите съгласно чл. 136, ал. 7
и 8 ЗДКИСДПКИ, като изпраща електронно
писмо на адрес, посочен от компетентните
органи на приемащата държава членка.
(2) В електронното писмо по ал. 1 се описва
извършената актуализация или изменение на
съответния документ или към електронно-
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то писмо се прикачва актуализираният или
изменен документ в широко употребяван
електронен формат.
Чл. 114. Комисията посочва на страницата
си електронен адрес, на който колективните
инвестиционни схеми с произход от друга
държава членка уведомяват с електронно
писмо за всички актуализации и изменения на
документите по чл. 128, ал. 3 ЗДКИСДПКИ.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА
УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО
Раздел I
Общи изисквания относно процедурите и
организацията на управляващото дружество
Чл. 115. (1) Управляващото дружество:
1. приема, прилага и поддържа писмени
процедури за вземане на решения и създава
организационна структура, която ясно определя системите за отчитане и разпределя
функциите и отговорностите;
2. гарантира, че служителите му са запознати с процедурите, които трябва да се спазват
за правилното изпълнение на служебните им
задължения;
3. приема, прилага и поддържа адекватни
механизми за вътрешен контрол, осигуряващи спазването на решенията и процедурите
на всички нива в управляващото дружество;
4. приема, прилага и поддържа ефективни
вътрешни процедури за докладване и обмен на
информация на всички нива в управляващото
дружество, както и ефективен информационен
обмен с трети лица, с които дружеството има
отношения;
5. поддържа документация и води архив
за своята стопанска дейност и вътрешна организация.
(2) При организиране на своята дейност
управляващото дружество отчита естеството, мащаба и сложността на тази дейност,
както и естеството и обхвата на услугите и
дейностите, които извършва.
(3) Управл яващото дру жество приема,
прилага и поддържа:
1. системи и процедури, които осигуряват
сиг у рност та, целост та и поверителност та
на информацията в зависимост от нейния
характер;
2. адекватна политика за непрекъснатост
на стопанската дейност, която има за цел,
в случай на пропуски в системите и процедурите, да предпази основната информация
и функции, както и да поддържа услугите и
дейностите или когато това е невъзможно,
да осигури своевременно възстановяване на
информацията и функциите и своевременно
възобновяване на услугите и дейностите, извършвани от дружеството;

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

3. счет оводни поли т ик и и п роцед у ри,
които позволяват при искане от страна на
комисията да є се предоставят своевременно
финансовите отчети, които отразяват вярно
и честно финансовото състояние на управляващото дружество; счетоводните политики и
процедури следва са в съответствие с всички
приложими счетоводни стандарти и норми и да
осигурят защита на притежателите на дялове.
Чл. 116. Управляващото дружество наблюдава и редовно оценява адекватността и
ефективността на своите системи, на механизмите за вътрешен контрол и организация,
установени в съответствие с чл. 115, както и
предприема подходящи мерки за отстраняване
на евентуални непълноти и противоречия.
Чл. 117. (1) Управляващото дружество наема служители, притежаващи необходимите
умения, знания и опит за изпълнение на
възложените им задължения.
(2) Управляващото дружество разполага с
необходимите ресурси и експертен опит, които
му позволяват да наблюдава ефективно дейностите, които са делегирани на трети лица
по реда на чл. 106 ЗДКСИДПКИ, особено по
отношение на управлението на риска, който
произтича от тази делегация.
(3) Управляващото дружество гарантира,
че изпълнението на повече от една функция
от лица, които работят по договор за него, не
възпрепятства и не може да възпрепятства тези
лица да изпълняват всяка отделна функция
правилно, честно и професионално.
(4) Управляващото дружество изпълнява
задълженията си по ал. 1 – 3 при отчитане на
естеството, мащаба и сложността на стопанската си дейност, както и естеството и обхвата
на услугите и дейностите, които извършва.
(5) Членовете на управителните органи на
управляващото дружество, неговите служители, както и всички други лица, работещи
по договор за управляващото дружество, не
могат да разгласяват, освен ако са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти
и обстоятелства, представляващи търговска
тайна, които са узнали при или по повод изпълнение на служебните и професионалните
си задължения.
Раздел II
Административни и счетоводни процедури
Чл. 118. (1) Управл яващото дру жество
приема, прилага и поддържа ефективни и
прозрачни процедури за разумното и бързо
обработване на подадени от инвеститорите
жалби.
(2) Управляващото дружество е длъжно да
документира всяка подадена жалба и мерките,
предприети във връзка с нея.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

(3) Инвеститорите имат право да подават
жалби, без да заплащат такса. Информацията
относно процедурите по ал. 1 се предоставя
безплатно на инвеститорите.
Чл. 119. (1) Управляващото дружество поддържа необходимите електронни системи, които да позволяват своевременното и правилно
регистриране и документиране на всяка сделка
с активите от портфейла на всяка колективна
инвестиционна схема, както и на поръчките
за записване или за обратно изкупуване на
дялове в изпълнение на чл. 65 и 137.
(2) Управляващото дружество осигурява
високо ниво на сигурност по време на обработката на електронните данни, както и по
отношение на целостта и поверителността на
записаната информация.
Раздел III
Механизми за вътрешен контрол
Чл. 120. (1) Управляващото дружество
при вътрешното разпределение на функциите
възлага на висшето ръководство или на друго лице или орган, осъществяващ функции
по надзора, отговорността за спазването на
задълженията му съгласно изискванията на
ЗДК ИСДПК И и нормативните актове по
прилагането му.
(2) В изпълнение на надзорните си функции
висшето ръководство:
1. отговаря за изпълнението на общата
инвестиционна политика за всяка управлявана колек тивна инвест иционна схема в
съответствие с предвиденото в проспекта,
устава, съответно правилата на колективната
инвестиционна схема;
2. наблюдава процеса по одобрението на
инвестиционната политика и стратегия на
всяка управлявана колективна инвестиционна схема;
3. отговаря за създаването и ефективното
функциониране на вътрешно звено за нормативно съответствие по чл. 123;
4. периодично проверява за правилното и
ефективно спазване на общата инвестиционна политика и стратегия и на ограниченията
на риска за всяка управлявана колективна
инвестиционна схема;
5. одобрява и извършва преглед на адекватността на вътрешните процедури за вземане
на инвестиционни решения за всяка управлявана колективна инвестиционна схема, за да
се гарантира, че тези решения отговарят на
инвестиционната стратегия;
6. одобрява и периодично преглежда политиката за управление на риска, както и
организацията, изпълнението и способите и
техниките за прилагане на тази политика,
включително системата за ограничаване на
риска на всяка управлявана колективна инвестиционна схема.
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(3) Висшето ръководство, както и друго лице
или орган, осъществяващи функции по надзора
в управляващото дружество, периодично, но
не по-рядко от веднъж годишно, оценяват и
разглеждат ефективността, организацията и
процедурите по спазване на нормативните
изисквания. В резултат на извършения преглед
органите по изречение първо предприемат
подходящи мерки за отстраняване на слабостите, в случай че са констатирани такива.
Чл. 121. (1) С цел ефективното изпълнение
на надзорните функции висшето ръководство
или другото лице или орган, осъществяващи
функции по надзора, следва да получават регулярно, най-малко веднъж годишно, писмени
доклади от вътрешните звена за нормативно
съответствие, вътрешен одит и за управление
на риска.
(2) Докладите по ал. 1 следва да съдържат
оценка на спазването на нормативните изисквания и вътрешните актове, регулиращи
дейността на управляващото дружество, като
конкретно се посочва дали са били предприети
подходящи коригиращи мерки, в случай на
констатирани пропуски.
(3) За изпълнение на надзорните функции
по чл. 120, ал. 2 висшето ръководство получава
доклади за изпълнението на инвестиционната стратегия и за вътрешните процедури
за вземане на инвестиционни решения от
отговорните в рамките на управляващото
дружество лица.
Чл. 122. Управляващото дружество приема,
прилага и поддържа адекватни политики и
процедури за установяване на всеки риск от
неспазване на неговите задължения съгласно ЗДКИСДПКИ и нормативните актове по
прилагането му, както и свързаните с това
рискове, и прилага адекватни мерки и процедури, предназначени да сведат до минимум
този риск при отчитане на естеството, мащаба и сложността на дейността си, както и
естеството и обхвата на предоставяните от
него услуги.
Чл. 123. (1) Управляващото дружество
създава и поддържа постоянно и действащо
вътрешно звено за нормативно съответствие,
което функционира отделно и независимо от
другите звена и дейности. Вътрешното звено за
нормативно съответствие проверява и оценява
адекватността и ефективността на приетите от
управляващото дружество мерки, политики и
процедури по чл. 122, както и на предприетите
действия за отстраняване на всички пропуски
при спазването на задълженията от страна
на управляващото дружество. Вътрешното
звено за нормативно съответствие консултира
и оказва съдействие на лицата, които работят по договор за управляващото дружество,
отговорни за изпълнението на услугите и
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дейностите за спазване на задълженията на
управляващото дружество по ЗДКИСДПКИ
и нормативните актове по прилагането му.
(2) За да осигури правилното и независимо
изпълнение на задълженията по ал. 1, управляващото дружество гарантира, че вътрешното
звено за нормативно съответствие разполага
с необходимите правомощия, средства, компетентност и достъп до цялата съответстваща
информация.
(3) Вътрешното звено за нормативно съответствие се ръководи от отговорник. Звеното
следва да изготвя и представя на висшето
ръководство или другото лице или орган,
осъществяващи функции по надзора, до 10-о
число на месеца, следващ всяко шестмесечие,
доклад за дейността на звеното за посочения
период. В доклада по изречение първо се посочват констатираните рискове, непълноти и
несъответствия, когато такива са налице, както
и предприетите мерки за отстраняването им.
(4) Лица, които работят по договор за
управляващото дружество, участващи във
вътрешно звено за нормативно съответствие,
не трябва да участват в изпълнението на
наблюдаваните от тях услуги или дейности.
(5) Начинът на определяне на възнаграждението на лицата, които работят по договор
за управляващото дружество, участващи в
звеното за нормативно съответствие, не трябва
да компрометира тяхната обективност и не
трябва да поражда възможност за това.
(6) Независимо от изискванията на ал. 3
управляващото дружество може да не спазва
разпоредбите на ал. 4 и/или ал. 5, ако може
да докаже, че с оглед естеството, мащаба
или сложността на осъществяваната от него
дейност, както и на характера и обхвата на
инвестиционните услуги и дейности, тези
изисквания не са оправдани и че работата на
вътрешното звено за нормативно съответствие
продължава да бъде ефективна.
(7) При условие че управляващото дружество прилага изключението по ал. 6, то следва
в 3-дневен срок от прилагане на изключението
да уведоми за това комисията.
Чл. 124. (1) Управляващото дружество,
когато е приложимо и с оглед естеството, мащаба и сложността на неговата дейност, както
и вида и обхвата на предоставяните дейности
по управление на колективния портфейл,
създава и поддържа звено за вътрешен одит,
което функционира отделно и независимо от
другите звена и дейности.
(2) Звеното за вътрешен одит отговаря за:
1. приемане, прилагане и актуализиране на
план за одитни проверки с цел проверка на
адекватността и ефективността на системите
на управляващото дружество, на механизмите
за вътрешен контрол и всички други споразумения и политики;
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2. издаване на препоръки въз основа на
резултатите от дейността по т. 1;
3. проверка на спазването на препоръките
по т. 2;
4. докладване на въпросите, свързани с
вътрешния одит, съобразно изискването на
чл. 121.
Чл. 125. (1) Управляващото дружество
приема, прилага и поддържа адекватна организация и мерки с цел да предотврати всяко
лице, работещо по договор за него и ангажирано в дейности, които могат да породят
конфликт на интереси, или имащо достъп
до вътрешна информация или до друга поверителна информация, свързана с колективна
инвестиционна схема или със сделки на такава
схема, съобразно извършваната от него дейност и функции от името на управляващото
дружество, да извършва следните дейности:
1. сключване на лична сделка, която отговаря на поне един от следните критерии:
а) това лице няма право да извършва
такава лична сделка по смисъла на Закона
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти;
б) сделката е свързана със злоупотреба или
с неправомерно разкриване на поверителна
информация;
в) сделката противоречи или има вероятност
да противоречи на задължение на управляващото дружество съгласно ЗДКИСДПКИ
или ЗПФИ;
2. съветване или подпомагане, извън нормалното за изпълнение на неговите служебни
или договорни задължения, на друго лице да
извършва сделка с финансови инструменти,
която ако би била лична сделка на лице, което
работи по договор за управляващото дружество, би попадала в хипотезите по ал. 1, т. 1
или по чл. 42, ал. 3, т. 1 и 2 от Наредба № 38
от 2007 г. за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр.
67 от 2007 г.; изм., бр. 60 от 2008 г. и бр. 39
от 2009 г.) (Наредба № 38), или по друг начин
би представлявала злоупотреба с информация,
свързана с неизпълнени поръчки;
3. разкриване, извън нормалното за изпълнение на неговите служебни или договорни
задължения при спазване на чл. 9, т. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти, на всякаква информация или
мнение, на друго лице, ако лице, което работи по договор за управляващото дружество,
знае или би следвало да знае, че в резултат
на това разкриване лицето ще предприеме
или има вероятност да предприеме едно от
следните действия:
а) да сключи сделка с финансови инструменти, която ако би била лична сделка на
лице, което работи по договор за управляващото дружество, би попадала в хипотезите по
ал. 1, т. 1 или чл. 42, ал. 3, т. 1 и 2 от Наредба
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№ 38, или по друг начин би представлявала
злоупотреба с информация, свързана с неизпълнени поръчки;
б) да съветва или да подпомага друго лице
да извърши такава сделка.
(2) Организацията и мерките по ал. 1 трябва
да гарантират, че:
1. всяко лице, което работи по договор
за управляващото дружество по ал. 1, е запознато с ограниченията за личните сделки
и с мерките, установени от управляващото
дружество, във връзка с личните сделки и
разкриването на информация в съответствие
с ал. 1;
2. управляващото дружество е информирано своевременно за всяка лична сделка,
сключена от лице, което работи по договор за
управляващото дружество, чрез уведомление
за такава сделка или чрез други процедури,
които му позволяват да установи такива сделки;
3. се води регистър на личните сделки,
за които управляващото дружество е информирано или които са установени от него,
включително всяко разрешение или забрана
във връзка с такава сделка.
(3) Ако дейността по продажба и обратно изк у п у ване на д я лове на колек т ивна
инвестиционна схема се извършва от трети
лица, управляващото дружество трябва да
гарантира, че субектът, извършващ дейността, поддържа регистър на личните сделки,
извършени от лица, които работят по договор
за управляващото дружество, и при поискване
ще предоставя своевременно информация на
управляващото дружество.
(4) Алинеи 1, 2 и 3 не се прилагат към
следните видове лични сделки:
1. лични сделки, извършени като част от
управление на портфейл, когато във връзка
със сделките няма предварителна комуникация между управляващия портфейла и лице,
което работи по договор за управляващото
дружество, или друго лице, за чиято сметка
се извършва сделката;
2. лични сделки с колективни инвестиционни схеми или с дялове на предприятия за
колективно инвестиране, които са предмет
на надзор съгласно действащото законодателството в страната, което изисква еквивалентно ниво на разпределение на риска сред
неговите активи, когато лице, което работи
по договор за управляващото дружество, и
другото лице, за чиято сметка се извършват
сделките, не участват в управлението на това
предприятие.
(5) За целите на ал. 1 – 4 от настоящия член
„лична сделка“ има значението на понятието
по § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 38.
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Раздел IV
Kонфликт на интереси
Чл. 126. (1) С оглед определянето на видовете конфликт на интереси, които възникват в
хода на предоставянето на услуги и дейности
и чието съществуване може да увреди интересите на колективната инвестиционна схема,
която управлява, управляващото дружество
следи чрез предварително определен минимум от критерии дали то или лице, което
работи по договор за него, или лице, пряко
или косвено свързано чрез упражняване на
контрол върху управляващото дружество, попада в една от следните ситуации, независимо
дали в резултат на предоставянето на услуги
по колективно управление на портфейл, или
по друг начин:
1. управляващото дружество или някое от
посочените в ал. 1 лица може да реализира
печалба или да избегне загуба за сметка на
колективна инвестиционна схема, която дружеството управлява;
2. управляващото дружество или някое
от посочените в ал. 1 лица има интерес от
резултата от предоставяната на колективната
инвестиционна схема или на друг клиент услуга или дейност или от осъществяваната от
името на колективната инвестиционна схема
или друг клиент сделка, който е различен от
интереса на съответната схема;
3. управляващото дружество или някое от
посочените в ал. 1 лица имат финансов или
друг стимул да предпочетат интереса на друг
клиент или група клиенти пред интересите
на колективна инвестиционна схема, която
дружеството управлява;
4. управляващото дружество или някое от
посочените в ал. 1 лица извършват същите
дейности за колективна инвестиционна схема
и за друг клиент или клиенти, които не са
колективна инвестиционна схема;
5. управляващото дружество или някое
от посочените в ал. 1 лица получава или ще
получи от лице, различно от колективната
инвестиционна схема, която дружеството управлява, облага във връзка с предоставената
на колективната инвестиционна схема дейност
по колективно управление на портфейл под
формата на пари, стоки или услуги, различни от стандартната комисиона или такса за
такава услуга.
(2) Когато определя видовете конфликти
на интереси, управляващото дружество взема
предвид:
1. интересите на самото у правл яващо
дружество, включително тези, произтичащи
от неговата принадлежност към група или
от извършването на услуги и дейности, интересите на клиентите и задължението на
управляващото дружество към колективните
инвестиционни схеми, които управлява;
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2. интересите на управляваните от дружеството колективни инвестиционни схеми,
когато те са повече от една.
Чл. 127. (1) Управл яващото дру жество
приема в писмена форма, прилага и поддържа
ефективна политика за избягване на конфликти
на интереси, която да отговаря на размера и
организационната структура на дружеството,
както и на естеството, мащаба и сложността
на неговата дейност.
(2) В случай че управляващото дружество
е член на група, политиката по ал. 1 трябва
да отчита и всички обстоятелства, с които
дружеството е или следва да бъде запознато,
които могат да породят конфликт на интереси,
произтичащи от структурата и стопанската
дейност на другите членове на групата.
(3) Политиката за избягване на конфликти
на интереси трябва да включва:
1. във връзка с дейностите по управление
на колективния портфейл, извършвани от
управляващото дружество, определяне на обстоятелствата, които представляват или могат
да породят конфликт на интереси, водещи до
значителен риск от увреждане на интересите
на колективна инвестиционна схема, която
дружеството управлява, или на един или
повече клиенти;
2. процедури, които трябва да бъдат прилагани, и мерки, които трябва да бъдат приети,
с цел управление на конфликти на интереси
по т. 1.
Чл. 128. (1) Процедурите и мерките по
чл. 127, ал. 3, т. 2 трябва да гарантират, че
лицата, които работят по договор за управляващото дружество, участващи в различни
дейности, свързани с конфликт на интереси, упражняват тези дейности в степен на
независимост, която отговаря на мащаба и
дейността на управляващото дружество и
на групата, към която то принадлежи, както
и на значимостта на риска от увреждане на
интересите на клиентите.
(2) Процедурите и мерките по чл. 127,
ал. 3, т. 2, когато е необходимо и подходящо
за управляващото дружество, с оглед гарантиране на съответната степен на независимост,
включват и следното:
1. ефективни процедури за предотвратяване
или за контрол на обмена на информация
между лицата, които работят по договор за
управляващото дружество, участващи в дейности по колективно управление на портфейл,
свързани с риск от конфликт на интереси,
когато такъв обмен на информация може да
увреди интересите на един или повече клиенти;
2. обособен надзор на лицата, които работят по договор за управляващото дружество,
чиито основни функции са свързани с извършване на дейности по колективно управление
на портфейл от името на клиенти или по
предоставяне на услуги на клиенти или на
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инвеститори, чиито интереси могат да бъдат
в конфликт, или които представляват по друг
начин различни интереси, които могат да
бъдат в конфликт, включително с интересите
на управляващото дружество;
3. премахване на всякаква пряка връзка
меж ду възнагра ж дението на лица, които
работят по договор за управляващото дружество, участващи в извършването на дадена
дейност, и възнаграждението на други лица,
които работят по договор за управляващото
дружество, участващи в извършването на
друга дейност, или приходите, създадени от
тях, когато може да се породи конфликт на
интереси във връзка с тези дейности;
4. мерки за предотвратяване или ограничаване на което и да е лице да упражнява неуместно влияние върху начина, по който лице,
което работи по договор за управляващото
дружество, извършва дейности по управление
на колективния портфейл;
5. мерки за предотвратяване или контрол
на едновременно или последователно участие
на лице, което работи по договор за управляващото дружество в отделни дейности по
управление на колективния портфейл, когато
такова участие може да попречи на управлението на конфликтите на интереси.
(3) Ако приемането или действието на
една или повече от мерките и процедурите
по ал. 2 не осигурява необходимата степен
на независимост, управляващото дружество
п риема а л тернат ивни и ли доп ъ лни телни
мерки и процедури, които са необходими и
подходящи за осигуряване на съответната
степен на независимост.
Чл. 129. (1) Управл яващото дру жество
поддържа и редовно актуализира регистър на
видовете дейности по колективно управление
на портфейл, извършвани от него или от негово име, при които:
1. е възникнал конфликт на интереси,
пораждащ значителен риск от увреждане на
интересите на една или повече колективни
инвестиционни схеми, които дружеството
управлява, или други клиенти или,
2. в случай на упражняване на дейността
по колективно управление на портфейл може
да възникне конфликт на интереси, пораждащ
значителен риск от увреждане на интересите
на една или повече колективни инвестиционни схеми, които дружеството управлява, или
други клиенти.
(2) В случаите, когато организационната
или административна структура, установена
от управляващото дружество по отношение
на управлението на конфликти на интереси,
не може да осигури в достатъчна и разумна
степен предотвратяване на рисковете от увреждане интересите на колективна инвестиционна схема, която дружеството управлява,
или на притежателите на дялове на тази схема,
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висшето ръководство или друг компетентен
вътрешен орган на управляващото дружество
трябва да бъдат своевременно информирани,
за да вземат необходимото решение, с което
да гарантират, че при всички положения управляващото дружество действа в най-добрия
интерес на колективната инвестиционна схема
и притежателите на нейните дялове.
(3) В случаите по ал. 2 управляващото дружество информира инвеститорите по подходящ
начин, като информацията се предоставя на
траен носител, и обосновава своето решение.
Чл. 130. (1) Управл яващото дру жество
трябва да разработи подходящи и ефективни
стратегии за определяне на времето и начина,
по които ще бъде упражнявано правото на
глас, произтичащо от финансовите инструменти в управляваните портфейли, в изключителен интерес на съответната колективна
инвестиционна схема.
(2) Стратегиите по ал. 1 включват мерки
и процедури за:
1. наблюдение на съответните корпоративни събития;
2. гарантиране, че упражняването на правото на глас е в съответствие с инвестиционните
цели и политика на съответната колективна
инвестиционна схема;
3. предотвратяване или управление на всякакви конфликти на интереси, възникващи от
упражняването на правото на глас.
(3) Управляващото дружество предоставя
на инвеститорите обобщено описание на
стратегиите по ал. 1.
(4) Информация за подробности относно
действията, предприети във връзка с тези
стратегии, се предоставя на притежателите
на дялове безплатно при поискване от тяхна
страна.
Раздел V
Правила за извършване на дейност
Чл. 131. (1) Управл яващото дру жество
третира справедливо притежателите на дялове на управляваните от него колективни
инвестиционни схеми.
(2) Управляващото дружество трябва да
не поставя интересите на която и да е група
от притежатели на дялове над интересите на
друга група от притежатели на дялове.
(3) Управл яващото дру жество прилага
подходящи политики и процедури, имащи за
цел да предотвратят злоупотреби, за които
основателно може да се очаква, че ще засегнат
стабилността и интегритета на пазара.
(4) Управляващото дружество използва
справедливи, правилни и прозрачни, съответстващи на приложимото законодателство
ценови модели и системи за оценяване на
управляваните от него колективни инвестиционни схеми, така че да спазва задължението за
действие в най-добрия интерес на притежате-
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лите на дялове. Дружеството трябва да може
да докаже, че портфейлите на колективните
инвестиционни схеми са правилно оценени.
(5) Управляващото дружество извършва
дейността си по начин, който ще предотврати начисляването на излишни разходи
за колективната инвестиционна схема и на
притежателите на дяловете є.
Чл. 132. (1) Управляващото дружество
полага дължимата грижа при избора и при
текущия мониторинг на инвестициите, който
винаги трябва да е в най-добър интерес на
колективната инвестиционна схема и притежателите на дяловете є.
(2) Управляващото дружество осигурява
изпълнението на дейността си с нужните
знания и разбиране във връзка с активите,
в които инвестират колективните инвестиционни схеми, управлявани от дружеството.
(3) Управляващото дружество приема писмени политики и процедури за полаганата
дължима грижа и разполага с ефективна организация, гарантиращи, че инвестиционните
решения, взети от името на колективните
инвестиционни схеми, които управлява, са
в съответствие с целите, инвестиционната
стратегия и ограниченията на риска на тези
колективни инвестиционни схеми.
(4) В изпълнение на политиката си за управление на риска и когато това е подходящо,
с оглед естеството на очакваната инвестиция,
управляващото дружество трябва да изготви
прогнози и да извърши анализи относно
приноса на инвестицията към структурата,
ликвидността, профила на риска и на възвращаемостта на портфейла на колективната
инвестиционна схема, преди да е извършило
съответната инвестиция.
(5) Анализите по ал. 4 трябва да се извършват само въз основа на надеждна и актуална
информация в количествено и качествено
изражение.
Раздел VI
Най-добро изпълнение
Чл. 133. (1) Управл яващото дру жество
действа в най-добър интерес на управляваната от него колективна инвестиционна схема, когато изпълнява решения за сделки от
името на съответната схема при управление
на портфейла є.
(2) Управляващото дружество при изпълнение на задължението по ал. 1 предприема
всички разумни действия да получи възможно
най-добрия резултат за колективната инвестиционна схема, като се вземат предвид цената,
разходите, срокът, вероятността от изпълнение
и сетълмент, обемът и видът на поръчката
или всяко друго обстоятелство, свързано с
изпълнението на поръчката. За определяне
на съответното значение на тези фактори се
прилагат следните критерии:
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1. цел и т е, и н вес т и ц ион ната пол и т и к а
и специфичните рискове за колективната
инвестиционна схема, както са посочени в
проспекта, в правилата на фонда или в устава
на инвестиционното дружество;
2. характеристиките на поръчката;
3. характеристиките на финансовите инструменти, предмет на поръчката;
4. характеристиките на местата за изпълнение, към които може да бъде отнесена
поръчката.
(3) Управляващото дружество приема и
прилага ефективни политики и правила за
спазване на задължението по ал. 2, както
приема и изпълнява политика, която да му
позволи да получи най-добър резултат за
колективната инвестиционна схема в съответствие с ал. 2.
(4) Управляващото дружество трябва да
получи предварителното съгласие на инвестиционното дружество относно прилаганата
спрямо него политика за изпълнение на
поръчки.
(5) Управляващото дружество:
1. предоставя на притежателите на дялове
подходяща информация относно установената
в съответствие с настоящия член политика,
както и относно всякакви съществени промени
на тази политика;
2. редовно следи за ефективността на своите
организационни мерки и политика във връзка
с изпълнението на поръчки, за да установи
и ако е необходимо, да отстрани всякакви
недостатъци;
3. преглежда политиките за изпълнение на
поръчките ежегодно, както и при наличието на съществена промяна, която влияе на
способността на управляващото дружество
да продължи да получава възможно най-добрия резултат за управляваните колективни
инвестиционни схеми;
4. трябва да е в състояние да докаже, че
изпълнява поръчките от името на колективните инвестиционни схеми, които управлява,
в съответствие с политиката си за изпълнение
на поръчки.
Чл. 134. (1) Управл яващото дру жество
действа в най-добрия интерес на управляваните от него колективни инвестиционни схеми,
когато възлага на други лица изпълнението
на поръчките от името на тези схеми при
управлението на техните портфейли.
(2) Управляващото дружество при изпълнение на задължението по ал. 1 предприема
всички разумни действия да получи възможно
най-добрия резултат за съответната колективна инвестиционна схема, като се вземат
предвид цената, разходите, срокът, вероятността от изпълнение и сетълмент, обемът
и естеството на поръчката или всяко друго
обстоятелство, свързано с изпълнението на
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поръчката. За определяне на съответното
значение на тези фактори се прилагат критериите по чл. 133, ал. 2.
(3) За изпълнение на задължението по ал. 1
управляващото дружество приема и изпълнява политика за възлагане. В политиката се
посочват субектите, на които може да бъде
възложена поръчката по отношение на всеки
клас финансови инструменти.
(4) Управляващото дружество ск лючва
договор за изпълнение на поръчка само ако
с този договор не нарушава задълженията си
по настоящия член. Управляващото дружество предоставя на притежателите на дялове
подходяща информация относно установената
политика, както и относно всякакви съществени промени в нея.
(5) Управляващото дружество редовно следи за ефективността на приетата политика и
по-специално за качеството на изпълнението
от страна на определените в тази политика
субекти и ако е необходимо, отстранява констатирани недостатъци.
(6) Управляващото дружество преглежда
политиката ежегодно, както и при наличието на съществена промяна, която влияе на
способността на дружеството да продължи
да получава възможно най-добрия резултат
за управляваните от него колективни инвестиционни схеми.
(7) Управляващото дружество трябва да е
в състояние да докаже, че възлага поръчките
от името на колективните инвестиционни
схеми, които управлява, в съответствие с
политиката по ал. 3.
Раздел VII
Изпълнение на сделки с активите на колективната инвестиционна схема и изисквания
към регистрирането им и съхраняването на
информация за тях
Чл. 135. (1) Управл яващото дру жество
приема и прилага процедури и мерки, които
осигуряват надлежно, правилно и бързо изпълнение на сделките с активите в портфейлите на колективните инвестиционни схеми,
които управлява.
(2) Процедурите и мерките по ал. 1 трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да гарантират, че изпълнените от името на колективните инвестиционни схеми
поръчки са надлежно и вярно вписани и
разпределени;
2. да изпълняват последователно и надлежно сравними поръчки на колективните
инвестиционни схеми, освен ако това е трудно осъществимо поради характеристиките
на поръчката или съществуващите пазарни
условия или ако интересите на съответната
схема изискват друго.
(3) Финансовите инструменти или парични
суми, получени при сетълмент на изпълнени
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поръчки, се превеждат незабавно и точно по
сметката на съответната колективна инвестиционна схема.
(4) Управляващото дружество не може да
злоупотребява с информацията, свързана с висящи (неизпълнени) поръчки на колективната
инвестиционна схема, и предприема всички
разумни стъпки да предотврати злоупотребата
с такава информация от страна на лицата,
които работят по договор за него.
Чл. 136. (1) Управляващото дружество не
може да изпълни поръчка на една колективна инвестиционна схема, обединявайки го
с поръчка на друга схема, която управлява,
или на друг клиент или с поръчка за своя
собствена сметка, освен ако не са изпълнени
следните условия:
1. да е налице малка вероятност обединението на поръчките да накърни интересите
на която и да е колективна инвестиционна
схема или клиенти, чиито поръчки ще бъдат
обединени;
2. управляващото дружество е приело и
ефективно прилага политика за обединение
и разпределяне на поръчките, която съдържа
достатъчно конкретни правила за справедливото разпределяне на обединените поръчки,
включително за това как обемът и цената
на поръчките определят разпределянето и
обработването в случаите на частично изпълнение.
(2) Когато управляващото дружество обединява поръчка на дадена колективна инвестиционна схема с една или повече поръчки
на друга схема или клиенти и обединената
поръчка е частично изпълнена, управляващото
дружество разделя съответните трансакции в
съответствие със своята политика за разделяне
на поръчки.
(3) Когато управляващото дружество обединява поръчки на дадена колективна инвестиционна схема или други клиенти със сделки
за собствена сметка, дружеството разделя
съответните сделки по начин, който не ощетява колективната инвестиционна схема или
другите клиенти.
(4) Когато управляващото дружество обединява поръчка на дадена колективна инвестиционна схема или друг клиент със сделка за
собствена сметка и обединената поръчка е частично изпълнена, управляващото дружество
разделя съответните сделки на колективната
инвестиционна схема или на другия клиент
приоритетно, преди да раздели сделките за
своя сметка.
(5) А ко управл яващото дру жество е в
състояние да обоснове разумно пред колективната инвестиционна схема или други свои
клиенти, че без да обединява поръчките,
дружеството не би могло да го изпълни при
такива изгодни условия или въобще да го
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изпълни, то може да разпредели пропорционално сделката за своя сметка в съответствие
с политиката по ал. 1, т. 2.
Чл. 137. (1) Управл яващото дру жество
гарантира, че за всяка сделка, свързана с
портфейла на колективна инвестиционна
схема, незабавно се извършва запис на информацията, необходима за възпроизвеждане
на подробностите по отношение на поръчката
и на извършената сделка.
(2) Записът по ал. 1 съдържа:
1. името или друго обозначаване на колективната инвестиционна схема и на лицето,
действащо от нейно име;
2. подробна информация, необходима за
идентифициране на въпросния инструмент;
3. количество;
4. вид на поръчката или сделката;
5. цена;
6. за поръчките – датата и точното време
на предаване на поръчката, както и името
или друго обозначаване на лицето, на което е
предадената поръчка, или за сделки – датата
и точното време на решението за търгуване
и изпълнение на сделката;
7. името на лицето, предаващо поръчката
или извършващо сделката;
8. причините за отмяна на поръчката,
когато е приложимо;
9. за сключени сделки – насрещна страна
и идентификация на мястото на изпълнение.
(3) Място на изпълнение по ал. 2, т. 8 е
„регулиран пазар“ по смисъла на чл. 73, ал. 1
ЗПФИ, „многостранна система за търговия“ по
смисъла на § 1, т. 19 от ДР на ЗПФИ, „систематичен участник“ по смисъла на § 1, т. 5 от
ДР на ЗПФИ или маркет мейкър или друго
лице, предоставящо ликвидност, или субект,
който изпълнява в трета държава функция,
сходна с функциите, изпълнявани от някой
от посочените по-горе субекти.
(4) Съхраняването на информацията за записите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 68.
Раздел VIII
Такси, комисионни и други непарични облаги
Чл. 138. (1) Управляващото дружество
действа честно, справедливо и професионално
съгласно най-добрия интерес на колективната
инвестиционна схема и не трябва във връзка
с дейностите по управление и администриране на инвестициите на съответната схема да
плаща или получава такса или комисионна,
или да предоставя или получава непарични
облаги, освен ако те са:
1. такса, комисионна или непарична облага,
платена от или на колективната инвестиционна
схема, или на лице от името на схемата, или
получена от него;
2 . т а кс а , ком исион на и л и непари ч на
облага, платена от или на трето лице, или
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получена от него, или лице, действащо от
името на трето лице, когато са изпълнени
следните условия:
а) съществуването, естеството и размерът
на таксата, комисионната или облагата или
когато размерът не може да бъде установен,
методът за изчисляване на сумата, трябва
да бъдат ясно оповестени на колективната
инвестиционна схема по изчерпателен, точен
и разбираем начин преди предоставянето на
съответната услуга;
б) плащането на такса или комисионна
или предоставянето на непарични облаги
трябва да има за цел да подобри качеството
на съответната услуга и да не възпрепятства
спазването на задължението на управляващото
дружество да действа в най-добрия интерес
на колективната инвестиционна схема;
3. специфични такси, които са позволени
или необходими за предоставянето на съответната услуга, включително попечителски
такси, такси за сетълмент и обмяна на валута, регулаторни такси, данъци или правни
хонорари, и които по своя характер не могат
да доведат до конфликти на интереси със
задълженията на управляващото дружество
да действа честно, справедливо и професионално в най-добрия интерес на колективната
инвестиционна схема.
(2) Управляващото дружество може за
целите на ал. 1, т. 2, буква „б“ да оповестява в обобщена форма основните условия на
споразуменията относно таксите, комисионните или непаричните облаги. По искане на
притежател на дялове управляващото дружество се задължава да разкрие допълнителни
подробности относно споразуменията.
Раздел IX
Изисквания към управляващото дружество
при извършване на индивидуално управление
на портфейл
Чл. 139. (1) Когато управляващото дружес
тво управлява индивидуален портфейл, то
трябва да спазва задължението да действа
честно, справедливо и като професионалист
съобразно най-добрия интерес на клиента,
като го уведомява за рисковете от сделките
с финансови инструменти.
(2) Управляващото дружество предоставя
за сметка на клиент услугите по чл. 86, ал. 2
ЗДКИСДПКИ въз основа на писмен договор
с клиента. За реда и начините на сключване
на договорите се прилагат съответно изискванията на раздел ІІ от Наредба № 38. Функциите на служител от звеното за вътрешен
контрол се изпълняват от служител от звеното
за нормативно съответствие. Договорът по
изречение първо може да бъде сключен при
общи условия.
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(3) При предоставяне на услуги, различни
от тези по чл. 86, ал. 2, т. 2 ЗДКИСДПКИ, на
нов непрофесионален клиент управляващото
дружество му предоставя на хартиен носител
или на друг траен носител информация за
основните права и задължения на клиента и
управляващото дружество, включително чрез
предоставяне на прилаганите от дружеството
общи условия.
(4) Съдържанието на общите условия се
определя в зависимост от услугите и дейностите, предлагани от управляващото дружество,
като в тях може да се съдържа информацията,
която управляващото дружество трябва да
предостави на клиентите си, съгласно изискванията на тази наредба.
(5) Управляващото дружество включва в
общите си условия или в договора с клиента,
когато не прилага общи условия, информация за начините за разумно и справедливо
уреждане на споровете.
(6) Управляващото дружество при предоставяне на информация на клиентите и
потенциалните си к лиенти, вк лючително
информацията в маркетинговите съобщения,
спазва изискванията по чл. 27, ал. 4 ЗПФИ и
чл. 7 от Наредба № 38 съответно.
(7) Уп ра вл я ва що т о д ру жес т во, когат о
извършва индивидуално управление на портфейл на клиента, спазва задължението си
да действа съобразно най-добрия интерес
на клиента съгласно чл. 3, ал. 1 и 3 от Наредба № 38.
(8) Управляващото дружество, когато извършва индивидуално управление на портфейл
на клиента, трябва съответно да приеме и
спазва в дейността си правилата за обединяване и разделяне на поръчки по чл. 37 от
Наредба № 38.
Чл. 140. (1) Управляващото дружество е
длъжно да предоставя на своите клиенти
следната информация:
1. съответните данни за управляващото
дружество и предлаганите от него услуги по
чл. 8 и 9 от Наредба № 38;
2. финансовите инструменти, предмет на
предоставяните от него допълнителни услуги,
и предлаганите инвестиционни стратегии,
както и рисковете, свързани с тези инструменти и стратегии, съгласно чл. 10 и 11 от
Наредба № 38;
3. видовете разходи за клиента и техния
размер, като по отношение на непрофесионалните клиенти и потенциалните непрофесионални клиенти се прилага чл. 18 от
Наредба № 38;
4. начина на съхраняване на парите и/
или финансовите инструменти на клиентите
при предоставяне на услугата управление на
индивидуален портфейл съгласно чл. 32 от
Наредба № 38.
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(2) Управляващото дружество предоставя
информацията по ал. 1 при спазване на изискванията по чл. 27, ал. 6 ЗПФИ и чл. 12, ал. 1
и 2 и ал. 3, т. 2 от Наредба № 38.
Чл. 141. Управляващото дружество изисква от клиента, съответно от потенциалния
клиент, информация за неговите финансови
възможности, инвестиционни цели, знания,
опит и готовност да рискува и при предоставянето на услугата се ръководи от получената
информация при спазването на изискванията
по чл. 19 и 21 от Наредба № 38.
Чл. 142. Относно предоставянето и получаването на възнаграждения, комисионни, непарични облаги и такси във връзка
с допълнителните услуги по управление на
индивидуален портфейл и предоставяне на
инвестиционни консултации управляващото
дружество спазва изискванията по чл. 14 от
Наредба № 38.
Чл. 143. Управляващото дружество при
предоставянето на допълнителните услуги по
чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ може да възложи
изпълнението на важни оперативни функции
на трето лице при условията и по реда на
чл. 24, ал. 1, т. 9 и чл. 32, ал. 6 ЗПФИ и глава
пета от Наредба № 38.
Чл. 144. Управляващото дружество предоставя на всеки клиент, на когото предоставя
услуга по чл. 86, ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ,
отчет при условията и по реда на чл. 46 – 49
от Наредба № 38.
Чл. 145. (1) За дейността си по управление на портфейли управляващото дружество
е длъжно да води отделен дневник за всяко
лице, който съдържа най-малко съответната информация по чл. 7 и 8 от Регламент
1287/2006/ЕК.
(2) При воденето на отчетност по ал. 1
управляващото дружество прилага съответно
изискванията на чл. 61 и 62 от Наредба № 38.
Чл. 146. (1) Управляващото дружество е
длъжно да създаде и поддържа такава вътрешна организация, включително управленска и счетоводна организация, и техническо
оборудване, която да осигури непрекъснато
и редовно, в съответствие с изискванията на
ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му,
изпълнение на задълженията му към лицата,
спрямо които осъществява услуги по чл. 86,
ал. 2 ЗДКИСДПКИ.
(2) Управляващото дружество във връзка
с дейността по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ
осигурява ефективни и открити процедури за
разумно и своевременно разглеждане на жалбите, получени от непрофесионални клиенти
или потенциални непрофесионални клиенти.
Във връзка с изпълнението на задължението
си по предходното изречение управляващото
дружество съответно прилага чл. 75, ал. 1, т. 9
и чл. 72 от Наредба № 38.
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(3) Управляващото дружество установява
условията относно осъществяваното от него
държане на предоставени от клиенти финансови инструменти и парични средства, които
да осигуряват минимализиране на риска от
загуба или намаляване на клиентските активи
или на правата във връзка с тези активи в
резултат на злоупотреба, измама, лошо управление, липса на съответна отчетност или
небрежност и които условия са в съответствие
с изискванията на чл. 28 – 32 от Наредба № 38.
(4) Управляващото дружество, което предоставя допълнителни услуги по чл. 86, ал. 2
ЗДКИСДПКИ, приема, прилага и поддържа
правила за сключването на лични сделки с
финансови инструменти и води дневник за тях
съгласно чл. 17 и 70 от Наредба № 38.
Чл. 147. Управляващото дружество, което
предоставя допълнителни услуги по чл. 86,
ал. 2 ЗДКИСДПКИ, приема и прилага правила за управление на риска и разполага със
звено за управление на риска, имащо функции
съгласно чл. 82, ал. 1 от Наредба № 38.
Чл. 148. Управляващото дружество във
връзка с дейността по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ приема, прилага и поддържа политика за
третиране на конфликти на интереси съгласно
чл. 41 – 44, чл. 75, ал. 1, т. 4 и ал. 3 от Наредба № 38.
Чл. 149. (1) Управл яващото дру жество
във вр ъ зк а с дей нос т та по ч л. 86, а л. 2
ЗДКИСДПКИ е длъжно да съхранява цялата
документация и информация, изготвяни и
предоставяни във връзка с нея, на магнитен
или хартиен носител.
(2) Съхранението на документацията и
информацията по ал. 1 се извършва по реда
и сроковете съгласно чл. 74, ал. 2 – 6 от Наредба № 38.
Чл. 150. Звеното за нормативно съответствие на управляващото дружество следи за
спазването на изискванията по този раздел и
включва заключенията си за съответствие или
несъответствие в изготвяните от него доклади
съгласно изискванията на тази наредба.
Раздел X
Капиталова адекватност и ликвидност на
управляващото дружество
Чл. 151. (1) Управляващото дружество трябва да разполага с начален капитал не по-малък
от левовата равностойност на 125 000 евро.
Началният капитал се състои от елементите
по чл. 2 от Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на
инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 97
от 2006 г.; попр., бр. 4 от 2007 г.; изм., бр. 68
от 2008 г., бр. 28 от 2009 г., бр. 102 от 2010 г.
и бр. 20 от 2011 г.) (Наредба № 35).
(2) Управляващото дружество по всяко
време поддържа собствен капитал, превишаващ или равен на стойността по ал. 1 и 3.
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Разпоредбите на чл. 6 и 7 от Наредба № 35 се
прилагат съответно по отношение на собствения капитал на управляващото дружество.
(3) Когато стойността на инвестиционните портфейли, управлявани от управляващото дружество, поотделно или в съвкупност надхвърлят левовата равностойност на
250 000 000 евро, то трябва да увеличи размера
на собствения си 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) Независимо от изискването по ал. 2
стойността на собствения капитал на управляващото дружество по всяко време трябва
да бъде не по-малка от една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната
финансова година.
(6) В случай на съществена промяна в обема на дейността на управляващото дружество
през текущата година спрямо предходната
заместник-председателят може да разреши
собственият капитал по ал. 5 да се изчислява
на база постоянни общи разходи, посочени в
програма за дейността.
(7) 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.
(8) Управляващото дружество определя
постоянните общи разходи по ал. 5 на базата на годишния финансов отчет, заверен от
регистриран одитор.
Чл. 152. (1) Когато собственият капитал
на управляващото дружество падне под стойността, посочена в чл. 151, ал. 1, по искане
на управляващото дру жество, заместникпредседател ят може да определи срок, в
който дружеството е длъжно да възстанови
стойността на собствения си капитал поне до
размера, посочен в чл. 151, ал. 1.
(2) Ако управляващото дружество не възстанови стойността на собствения си капитал
в срока, определен по ал. 1, се прилага чл. 100,
ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ.
Чл. 153. (1) Управляващото дружество поддържа по всяко време минимални ликвидни
средства, включващи парични средства на
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каса, по безсрочни и срочни влогове в банка,
която не е в производство по несъстоятелност,
държавни ценни книжа и ипотечни и общински облигации, които имат пазарна цена, в
размер не по-малък от размера на текущите
си задължения с падеж до 3 месеца.
(2) Най-малко 90 на сто от паричните
средства по ал. 1 трябва да са по безсрочни
и срочни влогове в банка.
Чл. 154. Управляващото дружество изготвя
тримесечен отчет за капиталовата си адекватност и ликвидност по образец, одобрен от
заместник-председателя.
Раздел XI
Разкриване на информация
Чл. 155. (1) Управл яващото дру жество
информира комисията за:
1. вписване на дружеството в търговския
регистър;
2. промяна в наименованието, седалището
и адреса на управление и кореспонденция,
ЕИК или данъчния номер;
3. откриване или закриване на клон или
офис;
4. промяна в състава на управителния и/
или на надзорния орган;
5. промяна в начина на представляване;
6. изменение и/или допълнение на устава
и на вътрешните правила;
7. промяна в обстоятелствата, отразени в
други документи, послужили като основание
да се издаде лиценз за извършване на дейност
като управляващо дружество;
8. възникване или промяна на обстоятелство, в резултат на което нормативните
изисквания към членовете на управителния
и/или на контролния орган, към други лица,
на които е възложено управлението на дружеството, към ръководителя на звеното за
нормативно съответствие и инвестиционния
консултант, вече не са спазени;
9. замяна на лице, на което е възложено
управлението на дружеството, на инвестиционен консултант и/или на ръководителя
на звеното за нормативно съответствие или
звеното за вътрешен одит;
10. възлагане на функции на трето лице;
11. прилагане на принудителни административни мерки, административни наказания
и други санкции за тежки нарушения от други
държавни органи или от Централния депозитар
на управляващото дружество и на членове на
управителния и/или на контролния орган и
на лица, работещи по договор за управляващото дружество;
12. образувани съдебни или арбитражни
производства, по които дружеството е страна, ако такива са имали или могат да имат
съществено влияние върху дейността му;
13. откриване на производство за обявяване
в несъстоятелност;

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

14. вземане на решение за преобразуване;
15. вземане на решение за прекратяване;
16. откриване на процедура за ликвидация;
17. промяна в общите условия, приложими
към договорите за управление;
18. настъпване на други обстоятелства,
подлежащи на вписване в регистъра на комисията съгласно отделна наредба, съответно
промени в тези обстоятелства.
(2) Задължението по ал. 1, т. 9 – 15 трябва
да бъде изпълнено до края на следващия ден,
а в останалите случаи – в 7-дневен срок от
вземане на решението или от възникване на
обстоятелството или промяната, съответно от
узнаване на възникването или на промяната
в обстоятелството, включително в случай на
промяна в данните по ал. 1, т. 2, а когато
обстоятелството подлежи на вписване в търговския регистър – от узнаване на вписването.
Чл. 156. (1) Управляващото дружество представя в комисията до 10-о число на месеца,
следващ тримесечието, счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите към последната
дата на всяко тримесечие, справки по образец,
определени от заместник-председателя, както
и отчета по чл. 154.
(2) Управляващото дружество е длъжно
да представи в комисията годишен финансов
отчет по чл. 33 от Закона за счетоводството,
заверен от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие, в срок до 90
дни от завършването на финансовата година.
(3) Към годишния финансов отчет управляващото дружество представя и справки по
образец, определени от заместник-председателя, както и информация за размера на
възнагражденията на членовете на неговите
управителни и контролни органи, информация
за получените възнаграждения от управляващото дружество поотделно за всеки един от
управляваните от тях колективни инвестиционни схеми и други портфейли.
(4) Управляващото дружество представя
на комисията информацията по този раздел
по реда на чл. 43 от Наредба № 2.
Раздел XII
Преобразуване на управляващи дружества
Чл. 157. (1) Управляващо дружество може
да се преобразува чрез сливане, вливане,
разделяне и отделяне при условие, че след
преобразуването всяко от приемащите или
новите управляващи дружества отговаря на
изискванията на ЗДКИСДПКИ.
(2) За издаване на разрешение за преобразуване по ал. 1 се подава заявление до
комисията, към което се прилагат следните
данни и документи:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган на преобразуващите се дружества, съответно на преобразуващото се дружество, за
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осъществяване на преобразуването, одобрение
на договора или плана за преобразуване по
т. 3, както и всички изменения и допълнения,
които се налагат в устройствените актове във
връзка с преобразуването;
2. писмен доклад на управителните органи
на преобразуващите се и на приемащите дружества, съдържащ подробна правна и икономическа обосновка на договора или плана за
преобразуване и особено на съотношението
на замяна, а при разделяне и отделяне – на
критерия за разпределение на акциите, данни за назначения проверител по чл. 262л ТЗ
и за упълномощения депозитар по чл. 262ч
ТЗ, както и трудностите по оценяването, ако
такива са възникнали;
3. договор или план за преобразуването във
формата по чл. 262е ТЗ и със съдържанието
по чл. 262ж ТЗ;
4. финансов отчет и отчет за капиталовата
адекватност и ликвидност на преобразуващото се дружество към датата на подаване
на заявлението; комисията може да изиска
от управляващото дружество допълнителни
сведения и разяснения по отчетите, както и
представяне на допълнителен финансов отчет
и отчет за капиталовата адекватност към определена дата, включително проект;
5. информация за настъпили промени в
имуществените права и задължения съгласно
чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
6. доклад на проверителя по чл. 262м ТЗ,
съответно и по чл. 262ф ТЗ;
7. счетоводен баланс и отчет за капиталовата адекватност към последното число
на месеца преди датата на договора или на
плана за преобразуване;
8. проектите на нов устав на всяко от
новоучредените дружества, съответно за изменения и допълнения на устава на всяко от
преобразуващите се и приемащите дружества.
Чл. 158. (1) Комисията издава или отказва
да издаде разрешение в срок един месец от
получаване на заявлението, а когато са били
поискани допълнителни сведения и документи – от получаването им.
(2) Комисията отказва да издаде одобрение,
ако преобразуването не отговаря на изискванията на закона, заявителят е представил
неверни данни или документи с невярно
съдържание или не са осигурени интересите
на клиентите на управляващото дружество и
на притежателите на дялове в управляваните
от него колективни инвестиционни схеми.
(3) Комисията едновременно с издаването
на разрешение за преобразуване издава и лиценз за извършване на заявените дейности и
услугите по чл. 86, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ на
новоучредените или приемащото дружество,
ако във вече издадения лиценз на приемащото дружество има промени в резултат на
преобразуването.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

(4) Комисията уведомява Агенцията по
вписванията за издадено разрешение за преобразуване в тридневен срок.
Г л а в а

с е д м а

ИЗИС К ВА Н И Я К ЪМ Д ЕЙ НОС Т ТА Н А
ИНВЕСТИЦИОННОТО ДРУЖЕСТВО ОТ
ЗАТВОРЕН ТИП
Раздел І
Изисквания към организацията и дейността на
инвестиционното дружество от затворен тип
Чл. 159. (1) Дейността по набиране на парични средства чрез публично предлагане на
акции и тяхното инвестиране във финансови
инструменти на инвестиционното дружество
от затворен тип може да се управлява от управляващо дружество или от управителния
орган на инвестиционното дружество, като в
последния случай дружеството сключва договор с лице по чл. 12 ЗПФИ, което има право
да извършва инвестиционни консултации.
(2) По отношение съдържанието на договора
на инвестиционното дружество с управляващото дружество се прилагат изискванията
на чл. 2.
(3) По отношение съдържанието на договора
между инвестиционното дружество и банката
депозитар се прилага съответно чл. 3, ал. 2,
т. 1, 3, 4 и 6, чл. 5 и 7.
Чл. 160. (1) Инвестиционното дружество
приема правила за вътрешната си организация,
приети от управителния орган и одобрени от
контролния орган на дружеството.
(2) Инвестиционното дружество приема
правилата за предотвратяване на конфликт
на интереси и правила за личните сделки на
членовете на управителния и на контролния
орган.
Чл. 161. (1) Членовете на управителния и
на контролния орган на инвестиционното дружество от затворен тип, неговите служители
и всички други лица, работещи по договор
за дружеството, и свързаните с тях лица не
могат да бъдат страна по сделки с инвестиционното дружество освен в качеството си на
негови акционери. Сключването на сделки с
финансови инструменти от страна на лицата
по изречение първо се извършва в съответствие с правила за личните сделки.
(2) Членовете на управителния и на контролния орган на инвестиционното дружество от затворен тип, неговите служители и
всички други лица, работещи по договор за
дружеството, не могат да разгласяват, освен
ако са оправомощени за това, и да ползват
за облагодетелстване на себе си или на други
лица факти и обстоятелства, представляващи
търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си
задължения.
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Чл. 162. (1) По отношение начина и реда за
оценка на активите и пасивите, поддържането
и съхраняването на отчетност, правилата за
личните сделки, правилата за управление на
риска и правилата за оценка на портфейла
се прилагат съответно разпоредбите на глава
втора, раздел ІV – VІІ, глава шеста, раздел
ІІІ и ІV.
(2) Притежаваните от инвестиционното
дружество от затворен тип недвижими имоти
се оценяват в края на всяка финансова година
или при настъпване на промяна с повече от 5
на сто в индекса на инфлация, определен от
Националния статистически институт.
Чл. 163. Към годишния и тримесечния финансов отчет инвестиционното дружество от
затворен тип представя справките по образец
и информацията по чл. 76.
Чл. 164. По отношение на маркетинговите
съобщения и другата информация за допускане
на акциите на инвестиционното дружество от
затворен тип до търговия на регулиран пазар,
уведомяването за резултата от първичното
публично предлагане и последващо разкриваната информация се прилагат изискванията
на Наредба № 2.
Раздел ІІ
Преобразуване и прекратяване на инвестиционно дружество от затворен тип
Чл. 165. Инвестиционно дру жество се
преобразува от затворен тип в колективна
инвестиционна схема само с разрешение на
комисията.
Чл. 166. (1) За издаване на разрешение за
преобразуване на инвестиционно дружество
от затворен тип в колективна инвестиционна схема се подава заявление, към което се
прилагат:
1. устав на инвестиционното дружество,
отразяващ промяната в типа на дружеството,
съответно проектоправилата на договорния
фонд;
2. протокол от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на
което е взето решение за преобразуването му
и за изменение на устава;
3. нов проспект и документ с ключовата
информация за инвеститорите;
4. обосновка на преобразуването;
5. договорите или допълнителните споразумения с управляващото дружество и с
банката депозитар, отразяващи промяната в
типа на дружеството;
6. правила за оценка на активите;
7. данни за ценните книжа в портфейла,
както и финансов отчет съгласно изискванията
на чл. 26, ал. 1 ЗСч. към датата на вземане
на решението за преобразуване;
8. правила за управление на риска;
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9. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса съгласно тарифата за таксите, събирани от комисията.
(2) Едновременно с издаването на разрешението по чл. 144 ЗДКИСДПКИ комисията
потвърждава и проспекта на преобразуваното
от затворен тип инвестиционно дружество в
колективна инвестиционна схема.
Чл. 167. При преобразуване на инвестиционното дружество от затворен тип в колективна
инвестиционна схема дружеството е длъжно
да обяви в комисията и да уведоми по подходящ начин обществеността за началната
дата за издаване (продажба) и обратно изкупуване на акциите си в срок до 14 дни след
уведомлението за издаването на разрешение
и потвърждаване на проспекта.
Чл. 168. За издаване на разрешение за
преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне се подава заявление, към
което се прилагат:
1. протоколът от общото събрание на акционерите на инвестиционното дружество, на
което е взето решение за преобразуването му;
2. договор или план за преобразуването,
отговарящ на изискванията на чл. 123 ЗППЦК,
в който справедливата цена на акциите на
преобразуващото се дружество се изчислява
въз основа на нетната стойност на активите
на дружеството и се обосновава въз основа
на посочените в тази наредба и приетите в
правилата за оценка на активите методи за
оценка;
3. доклад на управителния орган на дружеството, отговарящ на изискванията на
чл. 124, ал. 2, т. 2 ЗППЦК, в който се посочват методите на оценяване на активите
на преобразуващите се дружества, и копие
от заявлението до Централния депозитар по
чл. 262ч, ал. 5 ТЗ;
4. информация за настъпили промени в
имуществените права и задължения съгласно
чл. 262н, ал. 4 ТЗ, ако има такива;
5. доклад и декларация на проверителя
съгласно чл. 124, ал. 2, т. 3 ЗППЦК;
6. финансов отчет съгласно изискванията
на чл. 26, ал. 1 ЗСч. към датата на решението
за преобразуване, одитиран от регистриран
одитор;
7. заверен препис от устава на новоучреденото инвестиционно дружество, съответно от
изменения и допълнен устав на приемащото
инвестиционно дружество, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващото се
инвестиционно дружество;
8. проспект на новоучреденото инвестиционно дружество, съответно актуализираният
проспек т на приемащото инвест иционно
дружество, а при преобразуване чрез отделяне и на преобразуващото се инвестиционно
дружество;
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9. договорите с управляващото дружество,
съответно с лицето по чл. 12 ЗПФИ, и с банката депозитар;
10. правилата за оценка на активите за
новоучреденото инвестиционно дружество и
правилата за управление на риска;
11. разрешение от Комисията за защита
на конкуренцията по чл. 26, ал. 2 от Закона
за защита на конкуренцията при сливане и
вливане;
12. документ, удостоверяващ внасянето
на съответната такса от преобразуващото се
дружество (дружества) съгласно тарифата за
таксите, събирани от комисията;
13. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса от новоучреденото инвестиционно дружество за издаване на потвърждение
на проспект съгласно тарифата за таксите,
събирани от комисията;
14. други необходими документи за издаване
на лиценз на новоучреденото инвестиционно
дружество съгласно чл. 26 – 30 от Наредба № 11.
Чл. 169. Комисията се произнася по подаденото заявление по реда и в сроковете по
чл. 144 ЗДКИСДПКИ, като едновременно с
издаването на разрешение за преобразуване
издава лиценз и потвърждава проспекта на
новоучреденото инвестиционно дружество.
Чл. 170. В срока по чл. 122, ал. 3 ЗППЦК
новоучреденото дружество (дружества) подава
в комисията заявление за вписване в регистъра
на инвестиционните дружества и документа
от Агенцията по вписванията за вписване в
търговския регистър.
Чл. 171. (1) В 14-дневен срок от настъпването на основание за прекратяване на дружеството съгласно чл. 252, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ТЗ или
чл. 179, ал. 2 ЗДКИСДПКИ инвестиционното
дружество е длъжно да подаде до комисията заявление за издаване на разрешение за
прекратяването му, към което се прилагат:
1. документ, установяващ основанието за
прекратяване;
2. финансов отчет съгласно изискванията на
чл. 26, ал. 1 ЗСч. към датата на настъпването
на основанието за прекратяването;
3. план за ликвидация, в който задължително се предвиждат мерки за защита на
акционерите на дружеството, включително
забрана да се извършват сделки с неговите
активи освен в случаите по чл. 268, ал. 1 ТЗ;
4. име (собствено, бащино и фамилно),
ЕГН и адресна регист раци я, професи ята
или зан ятието, професиона лни ят опит и
квалификацията на предлагания ликвидатор
(ликвидатори), както и следните документи:
а) свидетелство за съдимост;
б) декларация, че не е бил обявяван в несъстоятелност или не се намира в производство
по обявяване в несъстоятелност;
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в) декларация, че не е бил член на управителен или на 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;
5. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса съгласно тарифата за таксите, събирани от комисията.
(2) Не могат да бъдат назначавани за
ликвидатори членове на управителните органи на инвестиционното дружество или на
управляващото дружество, с което инвестиционното дружество е имало договор за
управление, или други лица, работили по договор за инвестиционното дружество, спрямо
които е установено системно нарушение на
ЗДКИСДПКИ, ЗППЦК, ЗПФИ, ЗПЗФИ или
на актовете по прилагането им или е била
приложена принудителна административна
мярка по чл. 195 ЗДКИСДПКИ.
Чл. 172. Комисията разглежда подаденото
заявление и се произнася по реда на чл. 144
ЗДКИСДПКИ.
Г л а в а

о с м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА
ОТГОВОРНОСТ
Чл. 173. (1) Лицата, които са извършили
нарушения на наредбата, както и лицата,
които са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 204
ЗДКИСДПКИ.
(2) Актовете за констатираните нарушения
на наредбата се съставят от упълномощени
от заместник-председателя длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават от
заместник-председателя.
(3) 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 наредбата:
1. „Активен пазар“ на финансови инструменти е пазар, до който управляващото дружество има осигурен достъп и отговаря на
следните изисквания:
а) ценовата информация за финансовите
инструменти е лесно достъпна и налична
редовно от система за ценова информация, и
произтича от действителни и редовно сключвани честни сделки;
б) цената се формира между желаещ купувач и желаещ продавач в честна сделка.
2. „Висше ръководство“ е лицето или лицата, които фактически ръководят дейността
на управляващото дружество.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

3. „Лице или орган, осъществяващ функции
по надзор“ е лице или орган, отговорен за
надзора върху дейността на висшето ръководство на управляващото дружество, както
и за оценката и периодичния преглед на
адекватността и ефективността на процеса
по управление на риска, и на политиките,
мерките и процедурите, които трябва да бъдат спазвани от управляващото дружество
съгласно ЗДКИСДПКИ.
4. „Лица, които работят по договор за управляващото дружество“ са:
а) членовете на управителния орган на
управляващо дружество;
б) служител на управляващо дружество,
както и всяко друго физическо лице, чиито
услуги са под контрола на управляващото
дружество и които имат пряко отношение
към колективното управление на портфейла
от управляващото дружество;
в) физическо лице, което пряко участва в
предоставянето на услуги на управляващото
дружество съгласно договор за делегиране
на трета страна на дейности и функции по
управление на колективния портфейл от управляващото дружество.
5. „Ликвиден риск“ е рискът, произтичащ
от това позиция от портфейла на колективната инвестиционна схема да не може да бъде
продадена, ликвидирана или закрита при
ограничени разходи в рамките на подходящ
кратък срок и да компрометира способността на колективната инвестиционна схема да
изкупува обратно дяловете си по искане на
техните притежатели.
6. „Начален капитал“ на управляващо
дружество е капиталът по чл. 6, ал. 2, т. 1 – 3
от Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници.
7. „Оперативен риск“ е риска от загуба,
който може да възникне за колективната
инвестиционна схема, в резултат на неадекватни вътрешни процеси и пропуски, които
произтичат от човешки действия и системи
на управляващото дружество или от външни
събития, и включва правен и документен риск,
както и риск, свързан с процедурите на търгуване, сетълмент и оценка, извършвани от
името на колективната инвестиционна схема.
8. „Пазарен риск“ е рискът от загуба, който
може да възникне за колективната инвестиционна схема, в резултат на движение в пазарната
стойност на позициите в портфейла, дължащо
се на изменения в пазарните променливи, като
лихвени проценти, обменни курсове на чуждестранни валути, цени на акциите и стоките
или кредитоспособността на даден емитент.
9. „Преструктуриране на портфейл“ е значително изменение на състава на портфейла
на колективната инвестиционна схема.
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10. „Риск на насрещната страна“ е риск
от загуба, който може да възникне за колективната инвестиционна схема, ако насрещната страна по сделката не изпълни своите
задължения преди окончателния сетълмент
на паричните потоци по сделката.
11. „Собствен капитал“ на управляващото
дружество е собственият капитал по глава
трета от Наредба № 35.
12. „Синтетични индикатори за риск и
възвращаемост“ са синтетични индикатори
по смисъла на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 583
от 1 юли 2010 г. за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на ключовата информация за инвеститорите и условията, които
трябва да бъдат изпълнени при предоставяне
на ключовата информация за инвеститорите
или на проспекта на траен носител, различен
от хартия или интернет страница.
13. „Текущи задължения“ е сумата на всички
краткосрочни и тази част от дългосрочните
задължения, платими в срок до 1 година
от датата, към която се съставя отчетът за
ликвидността.
14. „Краткосрочни вземания“ са вземания
със срок на получаване до 1 година от датата,
към която се съставя отчетът за ликвидността.
15. „Хеджиращи сделки“ са сделки, сключвани с цел намаляване на риска, свързан с
активите на колективната инвестиционна
схема и инвестиционните дружества от затворен тип.
16. „Финансов регулатор“ е орган, който
осъществява надзор на дейността на кредитните институции, застрахователите, пенсионноосигурителните дружества и схеми или
участниците на капиталовия пазар.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на:
1. Директива 2010/44/ЕС на Комисията от
1 юли 2010 година за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на някои разпоредби за
сливанията на фондове, структурите от типа
главно – захранващо ПКИПЦК и процедурата
за уведомяване;
2. Директива 2010/43/ЕС на Комисията от
1 юли 2010 година за прилагане на Директива
2009/65/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на организационните
изисквания, конфликтите на интереси, правилата за поведение, управлението на риска
и съдържанието на споразумението между
депозитар и управляващо дружество;
3. Директива 2007/16/ЕС на Комисията
oт 19 март 2007 година за изпълнение на
Директива 85/611/EИО на Съвета относно
координирането на законовите, подзаконовите
и административните разпоредби относно
предприятията за колективно инвестиране в
прехвърляеми ценни книжа (ПКИПКЦ) във
връзка с изясняването на някои определения.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. До изтичане на срока по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на
ЗДКИСДПКИ притежаваните от инвестиционното дружество от отворен тип недвижими
имоти се оценяват в края на всяка финансова
година или при настъпване на промяна с
повече от 5 на сто в индекса на инфлация,
определен от Националния статистически
институт.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на чл. 106, който влиза в сила
от 31 декември 2013 г.
§ 5. Наредбата се издава на основание § 7 от
преходните и заключителните разпоредби на
ЗДКИСДПКИ и е приета с Решение № 129-Н
от 20 октомври 2011 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател: Ст. Мавродиев
Приложение
към чл. 71, ал. 1
Съдържание на проспекта на колективните
инвестиционни схеми
Минимално съдържание на проспекта на колективна инвестиционна схема
1. И нф орма ц и я о т но сно у п ра в л я ва що т о
дружество:
1.1. Информация относно управляващото
дружество, включително данни за това дали
е установено в държава членка, различна от
държавата членка по произход на колективната
инвестиционна схема
1.2. Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление,
ако е различно от седалището
1.3. Дата на регистрация на дружеството.
Посочване на срока, за който е учредено, ако
е ограничен
1.4. Ако дружеството управлява други колективни инвестиционни схеми, посочване на
тези схеми
1.5. Имена и длъжности в дружеството на
членовете на административните, управленските
и надзорните органи. Сведения за техните основни дейности извън дружеството, когато те са
от значение за него
1.6. Сума на записания капитал с посочване
на внесената част
2. Информация за договорния фонд
2.1. Наименование
2.2. Дата на учредяване на договорния фонд.
Посочване на срока, за който е учреден, ако е
ограничен
2.3. Посочване на мястото, където могат да
бъдат получени правилата на фонда, ако не са
приложени, и периодичните отчети
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2.4. Кратко описание на условията на данъчната система, приложима за договорния фонд,
които са от значение за притежателите на дялове.
Посочване на удръжките при източника на дохода
и положителните капиталови разлики, изплащани
от договорния фонд на притежателите на дялове
2.5. Счетоводни дати и дати на разпределение
на дохода
2.6. Имената на одиторите, отговарящи за проверката и заверката на счетоводната информация
2.7. Сведения за видовете и основните характеристики на дяловете, и в частност:
– характер на правото (вещно или друго),
представяно от дела;
– документи, удостоверяващи правото на
собственост; запис в регистър или сметка;
– характеристики на дяловете: поименни или
на приносител; посочване на възможните купюри;
– посочване на правата на глас на притежателите на дяловете, ако има такива;
– обстоятелства, при които може да бъде взето
решение за прекратяване на договорния фонд, и
ред за прекратяване, що се отнася в частност до
правата на притежателите на дяловете.
2.8. Когато има такива, посочване на фондовите борси или пазарите, на които са котирани
или търгувани дяловете
2.9. Условия и ред за емитиране и продажба
на дяловете
2.10. Условия и ред за обратно изкупуване на
дяловете и обстоятелства, при които може да
бъде спряно обратното изкупуване
2.11. Описание на правилата за определяне и
използване (разпределяне) на дохода
2.12. Описание на инвестиционните цели на
договорния фонд, в това число неговите финансови цели (например нарастване на капитала или
реализиран доход), инвестиционна политика (например териториална или отраслова специализация), ограничения на инвестиционната политика
и посочване на похватите и инструментите или
правомощията за заемане, които могат да бъдат
прилагани в управлението на договорния фонд
2.13. Правила за оценка на активите
2.14. Определяне на продажната или емисионната цена и цената на обратно изкупуване или
на откупуване на дяловете и в частност:
– метод и честота на изчисляване на тези цени;
– информация относно таксите, свързани с
продажбата или емитирането и обратното изкупуване или погасяването на дяловете;
– начините, местата и честотата на публикуване на тези цени.
2.15. Информация относно начина, размера
и изчисляването на възнагра ж дението, платимо от договорния фонд на управляващото
дружество, депозитаря или трети лица, както и
възстановяването на разходите от договорния
фонд на управляващото дружество, депозитаря
или трети лица
3. Информация за инвестиционното дружество
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3.1. Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление,
ако е различно от седалището
3.2. Дата на регистрация на дружеството.
Посочване на срока, за който е учредено, ако
е ограничен
3.3. Посочване на мястото, където може да
бъде получен уставът, ако не е приложен, и периодичните отчети
3.4. Кратко описание на условията на данъчната система, приложима за дружеството, които
са от значение за притежателите на дялове. Посочване на удръжките при източника на дохода и
положителните капиталови разлики, изплащани
от дружеството на притежателите на дялове
3.5. Счетоводни дати и дати на разпределение
на дохода
3.6. Имената на одиторите, отговарящи за проверката и заверката на счетоводната информация
3.7. Имена и длъжности в дружеството на
членовете на административните, управленските
и надзорните органи. Сведения за техните основни дейности извън дружеството, когато те са
от значение за него
3.8. Капитал
3.9. Сведения за видовете и основните характеристики на дяловете и в частност:
– документи, удостоверяващи правото на
собственост; запис в регистър или сметка;
– характеристики на дяловете: поименни или
на приносител; посочване на възможните купюри;
– посочване на правата на глас на притежателите на дялове;
– обстоятелства, при които може да бъде
взето решение за прекратяване на инвестиционното дружество, и ред за прекратяване, що се
отнася в частност до правата на притежателите
на дяловете.
3.10. Когато има такива, посочване на фондовите борси или пазарите, на които са котирани
или търгувани дяловете
3.11. Условия и ред за емитиране и продажба
на дяловете.
3.12. Условия и ред за обратно изкупуване на
дяловете и обстоятелства, при които може да бъде
спряно обратното изкупуване или откупуване
3.13. Описание на правилата за определяне и
използване (разпределяне) на дохода
3.14. Описание на инвестиционните цели на
дружеството, в това число неговите финансови
цели (например нарастване на капитала или
реализиран доход), инвестиционна политика
(например териториална или отраслова специализация), ограничения на инвестиционната
политика и посочване на похватите и инструментите или пълномощията за заемане, които
могат да бъдат прилагани в управлението на
дружеството
3.15. Правила за оценка на активите
3.16. Определяне на продажната или емисионната цена и цената на обратно изкупуване на
дяловете и в частност:
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– метод и честота на изчисляване на тези цени;
– информация относно таксите, свързани с
продажбата или емитирането и обратното изкупуване или погасяването на дяловете;
– начините, местата и честотата на публикуване на тези цени.
3.17. Информация относно начина, размера
и изчисляването на възнаграждението, платимо
от дружеството на неговите директори и на членовете на административните и управителните
му органи, на депозитаря или на трети лица,
както и възстановяването на разходите от дружеството на неговите директори, депозитаря
или трети лица
4. Информация относно депозитаря:
4.1. Наименование или вид, правно-организационна форма, седалище и главно управление,
ако е различно от седалището.
4.2. Основна дейност.
5. Информаци я относно консултантск ите
фирми или външните консултанти, които предоставят съвети по договор и чието възнаграждение са изплаща от активите на колективната
инвестиционна схема:
5.1. Наименование или вид на фирмата или
име на консултанта.
5.2. Съществени разпоредби на договора с
управляващото дружество или инвестиционното
дружество, които могат да бъдат от значение
за притежателите на дялове, с изключение на
разпоредбите, засягащи възнаграждението.
5.3. Други значими дейности.
6. Информация относно организацията на
плащанията в полза на притежателите на дялове,
обратното изкупуване на дялове и предоставянето
на информация относно колективната инвестиционна схема. Тази информация задължително
трябва да бъде предоставяна в държавата членка,
в която е установена колективната инвестиционна
схема. Освен това, когато дяловете се предлагат
на пазара на друга държава членка, тази информация се предоставя за тази държава членка в
публикувания там проспект
7. Други информации относно инвестициите:
7.1. Резултати от дейността на колективната
инвестиционна схема (когато е приложимо) за
предишни години – тази информация може да
бъде включена в проспекта или да бъде добавена
към него.
7.2. Профил на типа инвеститор, за който колективната инвестиционна схема е предназначена.
8. Икономическа информация:
8.1. Евентуални разходи или такси, различни
от разходите, посочени в точка 2.14, разделени
според това дали се плащат от притежателя на
дялове или на база на активите на колективната
инвестиционна схема.
11731
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2695
от 18 октомври 2011 г.

за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя
редът за осъществяване на дейностите по
оперативна защита при наводнения от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и териториалните є звена.
(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и
териториалните є звена поддържат готовност
за провеждане на дейности по оперативна
защита при наводнения.
Чл. 2. (1) Органите на Министерството на
вътрешните работи осъществяват общо ръководство на действията по оперативна защита
при наводнение.
(2) При наводнение частите на единната
спасителна система действат съгласно плановете за защита при бедствия.
(3) Координацията между съставните части
на единната спасителна система се осъществява чрез Национален оперативен център (НОЦ)
на ГДПБЗН и оперативните центрове (ОЦ).
Чл. 3. Оперативната защита при наводнения
има три основни фази:
1. непосредствена опасност от наводнение;
2. наводнение;
3. след наводнение.
Чл. 4. Сигналите за непосредствена опасност от наводнение и за наводнение се получават от Национална система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112,
от НОЦ и от ОЦ.
Чл. 5. След получаване на сигнала за непосредствена опасност от наводнение или за
наводнение предвидените за участие сили, в
зависимост от вида на наводнението и причините за възникването му, пристъпват към
изпълнение на аварийния план за действие
на хидротехническо съоръжение, плановете
за защита при бедствия и за спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи
(СНАВР) в частта „Наводнение“.
Чл. 6. (1) Дейностите по оперативна защита
при наводнение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за
защита при бедствия.
(2) Ръководителят на място организира
взаимодействието и координацията между
частите на единната спасителна система при
провеждането на дейности по оперативна
защита при наводнение.
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Чл. 7. Ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката, възможностите на наличните сили и необходимостта от привличане на допълнителни сили
и средства;
2. определя екипите за наблюдение, връзката с тях и предварително уговорените сигнали
за опасност;
3. поставя конкретни задачи на участващите
екипи по установения ред;
4. поддържа постоянна връзка с НОЦ, като
докладва за обстановката, получава информация за хидрометеорологичните прогнози и
осъществява координация с териториалните
органи на изпълнителната власт по място
на намеса;
5. при пристигане на допълнителни екипи ги въвежда в обстановката и им поставя
конкретни задачи;
6. организира извършването на инструктаж
на място;
7. при необходимост разделя района за
работа на сектори/участъци и определя ръководители на екипите, като им поставя задачи
и организира взаимодействието между тях;
8. при подаване от наблюдателите на сигнал
за опасност незабавно прекратява операцията
и взема мерки за извеждане на екипите на
безопасно място;
9. при продължителни операции:
а) организира екипи за смяна и определя
времето и реда за извършване на смените;
б) води дневник, в който се записват
участвалите екипи и техните ръководители,
продължителността на смените, смените на
ръководителите и др.;
10. при необходимост сформира щаб с представители на участващите екипи от единната
спасителна система.
Чл. 8. (1) Сили и средства от едно териториално звено на ГДПБЗН в друго могат
временно да се предислоцират със заповед
на директора на ГДПБЗН.
(2) Сили и средства от едно и също териториално звено на ГДПБЗН временно се
предислоцират със заповед на съответния
началник.
(3) Заповед за предислоциране на сили и
средства не се издава в случаите, когато районът на действие е на територията на една
община.
(4) Когато заповедта за предислоциране на
сили и средства е издадена устно, органите по
ал. 1 и 2 издават писмена заповед в първия
работен ден, следващ деня на предислоциране.
Чл. 9. Ръководителят на място при наводнение по възможност организира документиране на провежданите дейности чрез фото- и
видеозаснемане, включително дата и час на
дейността. След приключване на дейността
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материалите се предават за съхранение в териториалното звено на ГДПБЗН по мястото
на намеса.
Чл. 10. Логистичното осигуряване на дейностите по оперативна защита при наводнение се организира от териториалното звено
по място на намеса във взаимодействие с
ГДПБЗН.
Раздел II
Дейности, извършвани при непосредствена
опасност от наводнение
Чл. 11. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на база
прогностични данни и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, Агенцията за проучване и
поддържане на р. Дунав и други източници
предупреждава чрез НОЦ териториалните
си звена, органи на изпълнителната власт и
населението в застрашените райони.
Чл. 12. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и териториалните є звена извършват следните дейности
по оперативна защита при непосредствена
опасност от наводнение:
1. наблюдение на водното ниво и състоянието на хидротехническите съоръжения, като
информацията се събира в НОЦ;
2. аварийни дейности по елементи на хидротехнически съоръжения:
а) отваряне или затваряне на изпускатели,
саваци и др.;
б) удълбочаване на преливници;
в) тампониране, прорязване и др.;
3. отстраняване на подприщвания на водни
течения;
4. прокопаване на водоотвеждащи канали;
5. координиране и участиe в надграждане
на съществуващи диги и изграждане на временни диги чрез:
а) използване на модулни елементи;
б) нареждане на чували с инертни материали;
в) натрупване на инертни материали;
6. участва в евакуирането на промишленоотровни вещества, източници на йонизиращи лъчения, потенциални източници на
биологично замърсяване и др. под., попадащи
в заливните зони, които биха предизвикали
поражения върху хората и/или замърсяване
на околната среда;
7. при необходимост подпомага устройването на лагери за временно настаняване на
застрашеното население.
Чл. 13. (1) Наблюдението на водното ниво
и състоянието на дигите и други хидротехнически съоръжения може да се извършва по
суша, въздух, вода или под вода.
(2) При извършване на наблюдение по
суша и въздух се прави визуален оглед. При
необходимост се въвежда непрекъснато на-
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блюдение, като съоръжението се разделя на
участъци и се осигурява постоянна връзка
между екипите на отделните участъци, както
и на всеки екип с НОЦ.
(3) При извършване на наблюдение по вода
при необходимост плавателното средство може
да се осигури чрез привързване към брега.
Поддържа се постоянен контакт между служителите на борда на плавателното средство
и ръководителя на брега.
(4) Наблюдението на съоръжения под вода
се извършва от водолазни екипи, като се
спазват всички изисквания по организация
на водолазната дейност.
Чл. 14. При наблюдението на водното ниво
и състоянието на дигите и други хидротехнически съоръжения се привличат специалисти
от териториалните органи на изпълнителната
власт, ведомствата и/или териториалните им
структури и други субекти, имащи отговорности за наблюдаваните обекти.
Чл. 15. При извършване на дейности по
елементи на хидротехническо съоръжение
се действа в съответствие с аварийния план
на съоръжението в присъствието и съгласно
указанията на експлоатационния персонал,
а при липса на експлоатационен персонал се
привличат специалисти по чл. 14.
Раздел III
Дейности по време на наводнение
Чл. 16. При наводнение ГДПБЗН и териториалните є звена извършват следните
дейности:
1. разузнаване района на заливане и местата,
където е възможно да се намират застрашени
хора, животни и културни ценности;
2. огледи за състоянието на пътищата
и подстъпите към наводнения район и за
населени места без достъп вследствие на
наводнени пътища;
3. откриване местоположението на хора,
попаднали в бедствено положение;
4. извеждане на хора, животни и изнасяне
на движими културни ценности от залетите
зони;
5. при данни за наличие на опасни вещества в залятата зона, които могат да нанесат щети или да предизвикат екологично
замърсяване, извършват оглед на местата за
съхранение и при възможност вземат мерки
за ограничаване/предотвратяване на щетата
или замърсяването;
6. в зависимост от конкретната обстановка
изпълняват и дейности по чл. 12;
7. изпомпване.
Чл. 17. Способите за извеждане на населението и животните, както и за изнасяне
на движими културни ценности по време на
наводнение са:
1. извеждане/изнасяне с плавателни средства;
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2. извеждане/изнасяне с придружители (при
липса на течение или скорост на течението до
0,2 m/s, височина на водния стълб до 1,2 m и
възможност за самостоятелно придвижване
на пострадалите);
3. извеждане/изнасяне чрез използване на
алпийски способи;
4. извеждане/изнасяне чрез използване на
високопроходима и/или плаваща техника.
Чл. 18. Дейностите по извеждане/изнасяне
включват:
1. организиране прекъсването на електро- и
газозахранването в наводнения район;
2. извеждане на хора, намиращи се в зоната
на наводнение, като:
а) първи на извеждане подлежат бременните жени, майките с малки деца, болните
на легло, хората в неравностойно положение,
хронично болните, чието лечение изисква
периодично посещение на болнични заведения (хемодиализа и др.), и възрастните хора
по списъци, предоставени от териториалните
органи на изпълнителната власт;
б) особено внимание се обръща на извеждането на хора от болнични заведения, от
домове за деца, лишени от родителска грижа,
и от домове за възрастни хора;
в) извеждането на пациенти от заведения за
лечение на психично болни се извършва след
съгласуване действията със съответните специалисти и под тяхно наблюдение и указания;
г) при невъзможност да бъдат изведени
всички бедстващи ГДПБЗН в кратки срокове
транспортира храни, питейна вода, медикаменти, затоплящи напитки, дрехи и/или
одеяла, осигурени от териториалните органи
на изпълнителната власт;
3. след извеждане на хората се оказва съдействие за изнасяне на промишленоотровни
вещества, източници на йонизиращи лъчения,
потенциални източници на биологично заразяване и други вещества, които при създалата се ситуация биха могли да предизвикат
поражения върху хората или замърсяване на
околната среда, като:
а) опасни вещества се изнасят след уточняване със собствениците им на вид, количество,
опаковка, местонахождение и състояние към
момента на възникване на наводнението;
б) определ я се последователност та на
действията и се уточняват:
аа) редът и последователността за опаковане и изнасяне;
бб) местата за доставяне и съхранение
след изнасянето;
вв) екипите, оборудването, апаратурата и
техниката, необходими за изнасянето;
гг) необходимостта от специални мероприятия за тяхното неутрализиране или намаляване
на вредното им въздействие;
дд) необходимостта от специализирани
медицински екипи;
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ее) допълнителните мерки за безопасност
за всеки отделен случай според вида на опасното вещество;
4. извеждане на животни от зоната на
наводнението;
5. изнасяне на движими културни ценности,
като подготовката им за целта се извършва
от съответни специалисти в тази област;
6. извличане при необходимост на закъсали
автомобили или друга техника.
Чл. 19. Екипите, извършващи дейности по
оперативна защита при наводнение, задължително работят със спасителни жилетки.
Чл. 20. При необходимост се използват
водолазни екипи, като се спазват всички
изиск вания по организацията на водолазната
дейност.
Раздел IV
Дейности след наводнение
Чл. 21. След оттегляне на водите в нормалните им граници ГДПБЗН и териториалните
є звена извършват дейности по ликвидиране
последствията от наводнението чрез:
1. издирване на изчезнали хора;
2. изваждане на загинали хора и животни;
3. отводняване на сгради и др.;
4. подпомагане разчистването на засегнатите пътища със специализирана техника.

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Чл. 22. При необходимост изваждането на
загинали хора и животни се извършва чрез
използване на алпийски способи, водолазно
оборудване и екипировка, високо проходима
и/или плаваща техника.
Чл. 23. При изнасяне на умрели животни,
наводнени храни или други вещи, които биха
се оказали потенциални източници на биологично заразяване или причина за възникване
на епидемия, задължително се използват лични
предпазни средства.
Чл. 24. Отводняване и разчистване на засегнатите пътища със специализирана техника
се извършват само от правоспособни лица.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 52г, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 2. Отменя се Инструкция № 1 от 2007 г.
за реда за осъществяване на оперативната
защита при наводнения (обн., ДВ, бр. 62 от
2007 г.; изм., бр. 5 от 2009 г.), издадена от
министъра на държавната политика при бедствия и аварии.
§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на ГДПБЗН и териториалните є звена.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: В. Вучков
11727
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ
НАДЗОР
ЗАПОВЕД № А-441
от 13 октомври 2011 г.
На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в,
ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Българския институт по
метрология рег. № 29-00-22 от 30.03.2011 г. определям периодичност на последващите проверки
на средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, както следва:
№
по
ред
1

1
10.

2

2.

Везни с неавтоматично дейст- две години
вие:
– клас I и ІІ
– клас III и ІV

Везни с автоматично действие две години

4.

Клинични електрически тер- две години
мометри с максимални показания

5.

Клинични електрически тер- две години
мометри за непрекъснато измерване

6.

Топломери:
две години
– топломери, използвани в
абонатни станции

Манометри за кръвно наля- две години
гане:
– механични (живачни или
анероидни)
– автоматични (електронни)

– Qn > 50 m /h

две години

12.

Измервателни системи за теч- една
ности, различни от вода:
година
– измервателни системи за
течни горива
– измервателни системи, из- една
ползвани към автоцистерни година
за транспорт и доставка на
течности, с изключение на
течности за пиене
– измервателни системи за една
приемане или получаване на година
течности при разтоварване на
танкери, жп и автоцистерни
– измервателни системи, ста- една
ционарни или използвани за година
автоцистерни, за измерване
на втечнен газ под налягане,
с изключение на криогенни
течности
– измервателни системи за една
мляко
година

13.

Елек т ромаг ни т ни разходо - три
мери
години

14.

Други видове разходомери и три
системи за вода и за течности, години
различни от вода – турбинни,
масови, ултразвукови и конструирани на принципа на
разлика в налягането

15.

Обемни разходомери за газ с четири
деформируеми камери или с години
ротационни бутала и турбинни
разходомери за газ и допълнителни устройства към тях:
– диафрагмени разходомери
за газ от G 1,6 до G 25

– индивидуални топломери, пет години
използва н и за оп редел я не
на т оп л и н ната енерг и я за
отопление на имотите в сграда – етажна собственост
7.

две години

Обемни разходомери за течно- две години
сти, различни от вода, и допълнителни устройства към тях

една година

3.

– 15 m 3/h < Qn ≤ 50 m 3/h
11.

3

Материални мерки за дължина пет години

3

Водомери с номинален разход пет години
(Qn):
– Qn ≤ 15 m 3/h
3

Наименование на средствата Периодичза измерване
ност на
проверките

1.

2

– ротационни и турбинни раз- две години
ходомери за газ
– коригиращи устройства за две години
обем
16.

Стен дове за измерване на две години
спирачните сили на пътни
превозни средства

две години

8.

Манометри, използвани в съ- една
оръжения под налягане и в година
железопътния транспорт

17.

Термометри, използвани при две години
определяне на алкохолна концентрация

9.

Манометри за автомобилни две години
гуми

18.

Димомери

една
година
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19.

Газоанализатори на отработе- една
ни газове от МПС
година

20.

Средс т ва за измерва не на една
хектолитрова маса
година

21.

Дозиметри – индивидуални и една
клинични
година

22.

Уреди и системи за радиацио- една
нен контрол и мониторинг на година
радиационния фон

23.

Системи за измерване на ин- една
корпорираната в човешкото година
тяло активност

24.

Уреди и системи за контрол една
на радиоактивни емисии в година
околната среда

25.

Електромери – еднофазни

26.

Електромери – трифазни, из- четири
ползвани по предназначение години
за отчитане на електроенергия
при мощности:
– до 10 MVA (включително)

шест
години

– от 10 MVA до 60 MVA (вклю- две години
чително)
– над 60 MVA

една
година

27.

Електрокардиографи

две години

28.

Аудиометри

две години

29.

Радарни скоростомери

една
година

30.

Анализатори за алкохол в дъха шест
месеца

31.

Диоптрометри

две години

32.

Таксиметрови апарати

една
година

Следващата периодична проверка на средствата за измерване, за които към датата на влизане
в сила на тази заповед не е изтекъл срокът на
валидност на последващата проверка, определен
в Заповед № А-102 от 5.03.2010 г. на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДВ, бр. 22 от 2010 г.), се извършва
на периодите, посочени в тази заповед.
Тази заповед отменя Заповед № А-102 от
5.03.2010 г. на председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор и влиза в
сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
11745

Председател: А. Ангелов

37. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение
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за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, в площ
„Мандрата – 2“, разположена на територията на
община Бургас, област Бургас.
11827
38. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Вълчата пътека“, разположена в землището на
с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив.
11828
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-56 от 17.10.2011 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: АМ „Марица“
ЛОТ 1 участък „Оризово – Димитровград“ от км
5+000 до км 5+100 – основно трасе, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
11787
23. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 253 ДОПК възлага на „Сезар“ – ООД, ЕИК
по БУЛСТАТ 123501740, адрес по чл. 8 ДОПК, ул.
Войвода Ст. Черногорски 39, Стара Загора 6000,
представлявано от Даниел Митков Тодоров – управител, следния недвижим имот: Група № 1:
нежилищен имот – две самостоятелни сгради с
идентификатор 56784.506.831.1, с производствено
предназначение и навес 251 кв. м застроена площ
на сградите и 45 кв. м застроена площ на навеса,
монолитна конструкция с дървен гредоред, с адрес бул. Марица 21, при граници на недвижимия
имот: улица, парцел ХІІ-1543 и парцел ХІV–1545,
заедно със съответните идеални части от правото
на строеж, отстъпено върху общинско място в
парцел I – ЦНИК в кв. 1 – нов по плана на кв.
Победа и Марица, Пловдив, за сумата 229 900 лв.
по наддавателен лист изх. № 13623/2009/000036 от
18.08.2011 г. и протокол за провеждане на таен търг
изх. № 13623/2009/000035 от 18.08.2011 г. Имотът се
продава такъв, какъвто е в момента на продажбата,
и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
11795
95. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за доцент по 9. сигурност и отбрана (национална сигурност), учебни дисциплини „Защита
на класифицираната информация“, „Защита на
информацията в публичната сфера“, „Управление
при кризи“ и „Защита на въоръжените сили“ в
катедра „Управление“ към факултет „Полиция“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в академията, п. к. 555,
тел. 02/98 29 264, 02/98 29 266.
11668
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20. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет обявява
конкурс за професор по теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка
и кинезитерапията – функционална диагностика
на опорно-двигателния апарат и кинезитерапия
при травми и заболявания на опорно-двигателния
апарат за нуждите на катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
по конкурсите се подават в Центъра за развитие
на академичния състав на НСА „Васил Левски“,
Студентски град, ет. 4. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академични длъжности
е определен в Правилника за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в НСА „Васил Левски“.
11664
83. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2011/2012 г.
съгласно Решение № 320 от 19.05.2011 г. на МС
по следните научни специалности:
№
по
ред

1

Научна специалност

2

Тери т ориа л но, ла н д шаф т но
устройство и градоустройство

2.

Архитектура на сградите, съоръжения, конструкции и детайли
(жилищни сгради, промишлени
сгради, сградостроителство)

1

2

3

4

5.

Строителна механика, съпротивление на материалите
(Строителна механика)

2

1

6.

А И Т и системи за автоматизирано проектиране
(в строителството)

1

1

7.

Организация и управление на
производството (строителство)

1

ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
1.

Строителни конструкции (мостове)

1

1

2.

Проектиране, строителство и
поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения

1

2

3.

Земна основа, фу ндиране и
подземно строителство

2

1

4.

Проектиране, строителство и
поддържане на железни
пътища и съоръжения

1

1

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ
1.

1

редовно

задочно

Х и д ромел иорат и вно с т роителство

2.

Водоснабдяване и канализация

2

3.

2

3

4

Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство

4.

Хидротехническо строителство

1

5.

Теоретична механика

1

6.

Строителна механика, съпротивление на материалите (съпротивление на материалите)

1

3

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

3

3.

Опазване, реставрация и адаптация на паметниците на културата

2

4.

С и н т ез на арх и т ек т у рата с
другите изкуства, интериор и
архитектурен дизайн

1

История и теория на архитектурата

2

5.
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Форма на
обучение

АРХИТЕКТУРЕН
ФАКУЛТЕТ
1.

ВЕСТНИК

СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
1.

Строителни материали, детайли и изделия и технология на
производството им

1

2.

Технология и механизация на
с т рои т ел но т о п роизводс т во
(Технология на строителството)

1

3.

Строителни конструкции
(М Д П К)

2

2

4.

Строителни конструкции
(С Б К)

2

1

1.

Обща, висша и приложна геодезия

5

2.

Земеустройство (вкл. кадастър
и оценка на недвижими имоти)

2

3.

Фотограметрия и дистанционни методи

1

4.

Картография (вкл. тематично
географско картографиране)

1

Общо:

43

10

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението и нотариално заверено копие от нея;
4. удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. други документи, удостоверяващи
техните интереси и постижения в съответната
научна област. Подаването на документи става в
съответните факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
209, тел. 963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по
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научноизследователската работа; Хидротехнически факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб.
203, тел. 963 52 45, вътр. 772, заместник-декан
по научноизследователската работа; Строителен
факултет – корпус Б, нова сграда, ет. 3, каб.
314, тел. 963 52 45, вътр. 372, заместник-декан
по научноизследователската работа; Факултет
по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел. 963 52 45, вътр. 421,
заместник-декан по научноизследователската
работа; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2,
каб. 207, тел. 963 52 45, вътр. 275, заместник-декан
по научноизследователската работа.
11746
85. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика
(Висша математика) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“,
кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
11820
704. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява конкурси за: професори: в професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един, със срок 2 месеца;
професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки по Теория
на научната информация – информационно осигуряване на научните изследвания, и по Книжовно
наследство на Българското възраждане – двама,
със срок 3 месеца; доцент в професионално направление 9.1. Национална сигурност (Организация
и управление извън сферата на материалното
производство) за нуждите на КРДОПБГДСРСБНА
със срок 3 месеца; главен асистент в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Археологическо
наследство) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите се подават
на адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая
111, тел. за справки: 970-85-83.
11756
90. – Варненск и ят свободен у ниверситет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова
пси хологи я) – един; професиона лно направление 3.8. Икономика (Световно стопанство и
МИО) – един; професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Техника
на безопасността на труда и противопожарната
техника) – един; професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения
и детайли) – един; професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Строителни конструкции) – двама, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, стая 206, за справки – тел. 052/359 510, 052/359 511, www.vfu.bg.
11757
808. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
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науки; професионално направление 3.8. Икономика; научна специалност Финанси, парично
обръщение, кредит и застраховка със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261 408.
11796
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за професор
по 05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства (средновековно и възрожденско изкуство)
за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Кракра
21, тел. 02944 24 14.
11777
57. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси за
заемане на академични длъжности за: професори
по: професионално направление 7.1. Медицина
за Факултет по медицина: по научна специалност 03.01.15 нефрология – един, за Катедра по
вътрешни болести, УНС по нефрология, хемодиализа и токсикология и Клиника по нефрология,
хемодиализа и токсикология към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; по научна специалност
01.06.17 физиология на животните и човека – един,
за Катедра по физиология и патофизиология, УНС
по физиология; професионално направление 7.1.
Медицина за Факултет по обществено здравеопазване по научна специалност 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията – един, за Катедра по социална
медицина и организация на здравеопазването;
професионално направление 3.7. Администрация
и управление за Факултет по обществено здравеопазване по научна специалност 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното
производство – един, към Катедра по икономика
и управление на здравеопазването; доценти по:
професионално направление 7.1. Медицина за
Факултет по медицина: по научна специалност
03.01.21 дерматология и венерология – един,
за Катедра по дерматовенерология; по научна
специалност 03.01.37 Обща хирургия – един, за
Катедра по хирургически болести, УНС по коремна хирургия и Втора клиника по хирургия към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; по научна
специалност 01.06.12 микробиология – един, за
Катедра по микробиология и вирусология и Лаборатория по клинична микробиология и вирусология към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна;
по научна специалност 01.06.17 физиология на
животните и човека – един, за Катедра по физиология и патофизиология, УНС по физиология;
по научна специалност 03.01.45 акушерство и
гинекология – един, за Катедра по акушерство
и гинекология и СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – ЕООД, Варна; професионално направление
7.1. Медицина за Факултет по обществено здравеопазване: по научна специалност 03.01.53 социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията – двама, за Катедра по социална
медицина и организация на здравеопазването;
по научна специалонст 03.01.32 хигиена (вкл.
трудова, комунална, училищна, радиационна и
др.) – един, за Катедра по хигиена и бедствени
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ситуации; професионално направление 3.6. Право
за Факултет по обществено здравеопазване по
научна специалност 05.05.08 гражданско и семейно
право – един, за Катедра по социална медицина
и организация на здравеопазването, УНС по
медицинска етика и право; главни асистенти по:
професионално направление 7.1. Медицина за
Факултет по медицина: по научна специалност
03.01.14 гастроентерология – един, за Катедра по
вътрешни болести, УНС по гастроентерология,
хепатология и хранене и Клиника по хепатология и гастроентерология към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; по научна специалност 03.01.28
медицинска радиология и рентгенология (вкл.
използване на радиоактивни изотопи) – един,
за Катедра по образна диагностика и Клиника
по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и
лъчелечение към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД,
Варна, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
университета, ул. Марин Дринов 55, ет. 4, стая
416, тел. 052/677-034 и 052/677-033.
11666
39. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 320 от 19 май 2011 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурси за учебната 2011/2012 г. за редовни
докторанти по следните научни специалности:
№ Шифър Научни области, групи спе- Бр.
по
циалности
ред
03.00.00 МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
1.

03.01.16 Ендокринология

2

2.

03.01.05 Патофизиология (вкл. ветеринарна патофизиология)

1

3.

03.01.19 Неврология

1

4.

03.01.15 Нефрология

1

5.

03.01.33 Инфекциозни болести

1

6.

03.01.44 Гръдна хирургия

2

7.

03.01.38 Анестезиология и реанимация

3

8.

03.01.21 Дерматология и венерология

1

9.

03.01.63 Обща медицина

2

10. 01.06.19 Паразитология и хелминтология

1

За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България, приет с ПМС № 202 от
2010 г.: 1. заявление до ръководителя на научната организация; 2. автобиография; 3. диплом
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция за внесена
такса за явяване на конкурсен изпит – за изпита
по специалността и изпита по чужд език – 100 лв.
Таксите се внасят в клона на банка „УниКредит
Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има
права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 12 и задължения съ-
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гласно чл. 71 от Закона за висшето образование.
Полага се писмен изпит по специалността и по
един избран от кандидата чужд език (английски,
немски, френски и испански). На основание ПМС
№ 127 от 2011 г. докторантите заплащат еднократна такса за обучението си в размер 900 лв.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Адрес
за справки, контакти и подаване на документи:
Пловдив, бул. В. Априлов 15А, Научен отдел,
тел. 602-224, 644-001.
11758
46. – МБА Л „Национална кардиологична
болница“, София, обявява конкурси за: професори по: 03.01.47 кардиология – един; 03.01.50
педиатрия – един; 03.01.12 к линична лаборатория – един; 03.01.49 сърдечносъдова хирургия – един; доцент по 03.01.50 педиатрия, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на НКБ, ул.
Коньовица 65, 1309 София, тел. 9211-244, 9211-234.
11626
74. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през септември и октомври 2011 г. е извършила следните продажби
на общински нежилищни имоти: 1. септември:
аптека, разположена в сутеренния етаж на сграда
със смесено предназначение, представляваща
самостоятелен обект от сграда, построена в кв.
52 по ПУП – ПР на гр. Килифарево, с административен адрес гр. Килифарево, ул. Александър
Стамболийски 10 – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на Сааден Хасанов Палов с постоянен
адрес гр. Килифарево, ул. П. Р. Славейков 6, за
10 060 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС; 2. октомври: 2.1. незастроен
урегулиран поземлен имот І – „За обществено
обслужване“ от стр. кв. 4 по плана на с. Войнежа,
община Велико Търново“ – собственост на Община Велико Търново, продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Лес трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Лясковец, ул. Христо Ботев 34, вписано в търговския
регистър, воден от Агенцията по вписванията,
представлявано по упълномощаване от Лъчезар
Иванов Григоров, действащ като пълномощник
на Людмил Петров Георгиев, за 8358 лв., в която
сума не е включена стойността на дължимия
ДДС в размер 1671,60 лв.; договорената цена и
стойността на дължимия съгласно чл. 45, ал. 5,
т. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 ЗДДС данък върху
добавената стойност са изплатени изцяло от купувача; 2.2. застроен урегулиран поземлен имот
ІІ – „За обществено обслужване“ от стр. кв. 4 по
плана на с. Войнежа, община Велико Търново,
заедно с построена в него сграда (бивша тоалетна)“ – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
еднолично дружество с ограничена отговорност
с фирма „Лес трейд“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Лясковец, ул. Христо
Ботев 34, вписано в търговския регистър, воден
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от Агенцията по вписванията, представлявано по
упълномощаване от Лъчезар Иванов Григоров,
действащ като пълномощник на Людмил Петров
Георгиев, за 8903 лв., в която сума не е включена
стойността на дължимия ДДС в размер 1780,60 лв.;
договорената цена и стойността на дължимия
съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с чл. 25,
ал. 2 ЗДДС данък върху добавената стойност са
изплатени изцяло от купувача.
11720
3. – Община Кубрат на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през октомври 2011 г. е приватизиран
следният общински недвижим имот: самостоятелно обособен обект „Кафе еспресо“ със застроена
площ 48,20 кв. м и маза с площ 24,75 кв. м от
сграда с номер 201 в с. Тертер, община Кубрат, с
административен адрес: с. Тертер, община Кубрат,
ул. Ал. Стамболийски 29; съседи на обекта в сградата: ляво – самостоятелно обособен обект – църковен храм, останалите страни – свободна площ
на парцела. Сградата с номер 201 е построена в
общински УПИ ІІІ – парк от кв. 20 по плана на
с. Тертер, одобрен със Заповед № 232 от 1996 г.,
при съседи и граници: улица, УПИ ІІ – здравна
служба, УПИ І – фурна, улица, земи извън регулация, УПИ ХІІІ – за общински нужди, УПИ
ХІІ-192, УПИ Х-193, улица, УПИ VІІІ-196, УПИ
VІІ-197, УПИ VІ-198, УПИ V-199, УПИ ІV-200,
улица. Обектът е продаден чрез публичен търг
с явно наддаване на ЕТ „Емили – Сюлейман
Чалък“ със седалище и адрес на управление с.
Мъдрево, община Кубрат, област Разград, ул. Хан
Кубрат 16, за сумата 11 500 лв. При сключване
на договора купувачът е заплатил цялата сума.
11755
11. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за застрояване, план-схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към
него с цел промяна предназначението на земеделска
земя в „За пречиствателна станция за отпадни
води“ на ПИ с идентификатор 02676.9.398 по КК
на гр. Банско (стар идентификатор ПИ 009398, м.
Гарван, землище на гр. Банско), община Банско,
област Благоевград“, ПУП – парцеларен план за
„Кабелни линии 20 kV за външно ел. захранване
на ТП за ПСОВ в ПИ с идентификатор 02676.9.398
по КК на гр. Банско“ и ПУП – парцеларен план
за „Канализационна мрежа до ПСОВ в ПИ с
идентификатор 02676.9.398 по КК на гр. Банско“ в
землището на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на Община Банско. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11816
617. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени подробни устройствени планове – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
промяна предназначението на земеделска земя
за изграждане на ветрогенератори като част от
Ветроенергиен парк Сомовит за следните имоти:
ПИ 68045.69.12 в м. Валя Жгябули в землището
на с. Сомовит, община Гулянци, област Плевен,
и ПИ 101015 в м. Въртопа в землището на с.
Долни Вит, община Гулянци, област Плевен, с
възложител „Елба Енерджи“ – АД, Ловеч. Про-
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ектната документация се намира в общинската
администрация – Гулянци, стая 103. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
11775
20. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за
изграждане на ветрогенератор и подстанция като
част от Ветроенергиен парк Сомовит за имот:
ПИ 68045.129.35 в местността Целна Маре в землището на с. Сомовит, община Гулянци, област
Плевен, с възложител „Елба Енерджи“ – АД,
Ловеч. Проектната документация се намира в
Общинска администрация – Гулянци, стая 103. В
едномесечен срок от обнародването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Общинска
администрация – Гулянци.
11882
1. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
за преносни газопроводи високо налягане с АГРС
от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово с
трасе в ПИ № 33.34; 0.58; 0.61; 34.64; 34.65; 34.66;
34.67; 34.69; 0.71; 34.72; 0.70; 34.42; 34.37; 34.32;
0.75; 0.160; 0.63; 0.161; 0.155; 32.1; 0.64; 0.12; 27.45;
27.46; 27.3; 27.4; 27.5; 27.6; 27.8; 27.32; 27.33; 27.39;
27.34; 27.10; 27.41; 0.15; 27.19; 27.18; 27.22; 27.21;
26.20; 25.10; 25.11; 25.12; 25.20; 0.21; 25.43; 25.44;
25.45; 25.46; 25.31; 25.41; 25.42; 0.56; 24.7; 24.8; 24.17;
24.18; 0.19; 24.32; 24.33; 24.34; 24.53; 0.163; 23.4 и
0.78 по КВС за землището на гр. Оряхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в техническата служба – стая 205 на Община Оряхово, и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по него, ако имат такива.
11774
12. – Община Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Пладнище в
землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 16-6 от 30.09.2011 г. на комисията,
назначена със Заповед № 921 от 1.06.2011 г. на
кмета на общината, за имот пл. № 135.400. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината. За справки – ет. 12, стая 12.
11817
14. – Община Перник, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Маркови
върби в землището на с. Дивотино, община
Перник, приет с протокол № 16-9 от 30.09.2011 г.
на комисията, назначена със Заповед № 921 от
1.06.2011 г. на кмета на общината, за имот пл.
№ 135.61. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлени-
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ето в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината. За справки – ет. 12, стая 12.
11818
51. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външен водопровод“, в ПИ 007219, м. Конопено поле, землище
с. Горица, с трасе и сервитут на водопровода,
преминаващи през ПИ 000275 (мера) и 007218
(собственост на Апостол В. Киров), който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11776
7. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава на всички
заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 1 ЗУТ, че въз основа на Разрешение № 10-10
от 10.05.2011 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за „Изграждане на
интегрирана система за контрол и наблюдение
на българо-турската граница и координационен
център“ в частта му на територията на Община
Тополовград през имоти по КВС на землищата
на селата: Присадец, Филипово и Радовец, при
засегнати имоти от трасето съгласно регистъра
на имотите с ограничен режим на ползване,
както следва: 1. в землището на с. Присадец,
община Тополовград: имот № 0.25, НТП – селскостопански/горски/ведомствен път, общинска
публична собственост – Община Тополовград;
имот № 73.18, НТП – пасище, държавна частна
собственост – ДПФ; имот № 74.3, НТП – пасище, обществени организации, читалищни ниви
с. Присадец; 2. в землището на с. Филипово,
община Тополовград: имот № 0.104, НТП – друг
вид земеделска земя, държавна публична собственост на МО; имот № 0.105, НТП – пасище,
общинска публична – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ; 3.
в землището на с. Радовец, община Тополовград:
имот № 0.2; НТП – гранична река, държавна
публична – МОСВ; имот № 0.155, НТП – селскостопански/горски/ведомствен път, общинска
публична собственост на Община Тополовград.
Изготвеният проект за ПУП – ПП – парцеларен план се намира в отдел ТСУС, стая № 51
на Общинска администрация – Тополовград,
и може да бъде разгледан всеки работен ден в
рамките на работното време. Н а о с н о в а н и е
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Общинската администрация – Тополовград, в едномесечен срок от
датата на обнародване на обявлението.
11854

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Стоян Добринов Попов от Варна на чл. 2, ал. 4
от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, български граждани
на работа в чужбина и морските лица (загл.
изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 1.01.2010 г.),
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като противоречаща на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за
социално осигуряване (загл. изм., ДВ, бр. 67 от
2003 г.) и на основание чл. 193 АПК – искане за
отмяна, по което е образувано адм.д. № 13320/2011
по описа на Върховния административен съд.
11829
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на Районен
кооперативен съюз „Орало“ – гр. Карнобат, е
образувано адм.д. № 2082/2011 по описа на съда
с предмет на оспорване – Заповед № РД-541 от
24.08.2011 г. на кмета на община Карнобат, с която
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ на
УПИ I – „За комплексно жилищно строителство,
ТП и КОО“ от кв. 72 по действащия план на гр.
Карнобат. Заинтересованите лица могат да се
конституират като заинтересовани страни в производството по адм.д. № 2082/2011 в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
11793
Административният съд – Варна, ХХ състав,
е образувал адм. дело № 3465/2011 по жалба на
„Актон трейд“ – ЕООД, Варна, чрез представляващ Пламен Любомиров Филчев срещу Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – Варна, за ПУП и ПУР: ВиК, ел. захранване, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема за к.к.
Чайка, в частта относно имот с идентификатор
№ 10135.2571.163, идентичен с бивш имот с пл.
№ 3289 по КП на к. к. Чайка. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, като представят заявление до Административния съд – Варна, което следва да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
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; номер на делото; акта, който се оспорва,
и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя като заинтересовано лице.Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от „Актон трейд“ – ЕООД, Варна, чрез
представляващ Пламен Любомиров Филчев.
11769
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Тинка Александрова Заднепровска
на Решение № 3408-7 по протокол № 35 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта за ПИ № 10135.2571.153. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4
ЗУТ за конституирането им като ответници по
адм. дело № 3456/2011 в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
11770
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Административният съд – Варна, ХХ състав,
е образувал адм.д. № 3485/2011 по жалба на
Александър Дмитриевич Минов срещу Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, за ПУП и ПУР: ВиК, ел. захранване, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема за к.к.
Чайка, в частта относно имот с идентификатор
№ 10135.2573.356. Заинтересованите страни имат
право да подадат заявление за конституиране
като ответник в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
като представят заявление до Административния
съд – Варна, което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 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; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заявителя
като заинтересовано лице. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадената жалба от
Александър Дмитриевич Минов.
11771
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено
оспорване от Флориан Желязков Александров
и Александър Флорианов Желязков на Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР на
к.к. Чайка, община Варна, в частта, засягаща
собствения им имот, съставляващ по нот. акт
№ 132/2007 на нотариус Р. Кожухарова имот
пл. № 844 и част от имот пл. № 528 по КП на
комплекса. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до съда по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за
конституирането им като ответници по адм.д.
№ 3482/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи това им качество.
11790
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 3472/2011 по описа на ІІ отделение, ХХІХ
състав, по жалба на Галина Ненкова Георгиева и
Христо Велев Георгиев срещу Решение № 3408-7
от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, в частта за имот № 359 (стар № 3738), к.к.
Чайка, Варна, с което на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
по предложение на кмета на Община Варна с
вх. № РД-11-9302/89 от 27.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР):
водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
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комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка
без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4,
6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т.
44. Съдът указва на заинтересованите лица, че в
срок 1 месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
11791
Административният съд – Варна, на основание
чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 3464/2011 по описа на ІІ отделение, ХХІХ
състав, по жалба на Мариана Сергей Вучкова
срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот
№ 400, к.к. Чайка, Варна, с което на основание
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1
ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна
с вх. № РД-11-9302/89 от 27.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР):
водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема за к.к. Чайка
без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4,
6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до о.т.
44. Съдът указва на заинтересованите лица, че в
срок 1 месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
11792
Административният съд – Варна, съобщава за
подадена от Пламен Петров Янлъзов и Йорданка
Калистратова Тодорова жалба срещу Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема за к. к. Чайка
без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв.
4, 6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до
о.т. 44, в частта по отношение на имот 76, кв. 45,
идентичен на ПИ 1276 и ПИ 1277 по КК. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм. дело
№ 3444/2011 в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалваната заповед, както и за
присъединяване към подадената жалба.
11802
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от „Маркет“ – ООД,
представлявано от Аскар Дюсембаев на Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУР: водоснабдяване и канализация, електрозахранване,
идейна план-схема за вертикално планиране и
комуникационно-транспортна схема за к. к. Чайка
без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно от кв.
4, 6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т. 34 до
о.т. 44, в частта по отношение на ПИ 306. Заин-
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тересуваните лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници по адм.
дело № 3459/2011 в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваната заповед,
както и за присъединяване към подадената от
„Маркет“ – ООД, жалба.
11803
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Стефан Радев Попончев срещу Решение № 34087 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за улична регулация
на к. к. Чайка относно имот № 143, по повод на
което е образувано адм. дело № 3505/2011 по описа
на Административния съд – Варна, насрочено за
21.12.2011 г. от 13,30 ч., второ отделение, тридесет
и трети състав.
11804
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Диан Василев Иванов срещу Решение № 3409-7 от
22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация на СО „Зеленика“,
в частта относно имот № 545.3010, по повод на
което е образувано адм.д. № 3260/2011 по описа
на Административния съд – Варна, насрочено за
21.12.2011 г. от 13,45 ч., второ отделение, тридесет
и трети състав.
11805
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от
Наталия Филиповна Минова срещу Решение
№ 3408-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за улична регулация на
к. к. Чайка относно имот № 104, по повод на което е образувано адм. дело № 3504/2011 по описа
на Административния съд – Варна, насрочено за
21.12.2011 г. от 13,30 ч., второ отделение, тридесет
и трети състав.
11806
Административният съд – Варна, е образувал
адм. дело № 3484/2011 по описа на ХVІ състав
по жалба от Силвия Желязкова Янчева и Янчо
Стоянов Янчев срещу Решение № 3408-7 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което са одобрени ПУП и ПУР: водоснабдяване
и канализация, електрозахранване, идейна плансхема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема за к. к. Чайка, в частта за
ПИ 10135.2571.402 по кадастралната карта на гр.
Варна. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок един месец от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
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Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
11807
Административният съд – Варна, съобщава
за направено оспорване от Людмила Александрова Симеонова на Решение № 3409-7 от 22, 23
и 29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУР на СО „Зеленика“ в частта
по отношение на ПИ 10135.5545.3335. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници по адм.
дело № 3296/2011 в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
към което да приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството им на заинтересовани
лица. Към заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалваната заповед,
както и за присъединяване към подадената от
Людмила Александрова Симеонова жалба.
11808
Административният съд – Варна, е образувал
адм. дело № 3367/2011 по описа на ІІ отделение,
ХХІХ състав, по жалба на Янчо Георгиев Янчев
срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, в частта за имот
с идентификатор 10135.2572.47, к. к. Чайка, Варна,
с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/89
от 27.04.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР): водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема
за вертикално планиране и комуникационнотранспортна схема за к. к. Чайка без кв. 4, 6, 7,
60 и част от кв. 5 (източно от кв. 4, 6, 7 и 60), с
изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок един
месец от обнародването в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
11809
Административният съд – Варна, е образувал
адм. дело № 3438/2011 по описа на ІІ отделение,
ХХІХ състав, по жалба на Калоян Великов
Кирилов срещу Решение № 3408-7 от 22, 23 и
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта за имот с идентификатор 10135.2572.16,
к. к. Чайка, Варна, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и по предложение на кмета на Община Варна с
вх. № РД-11-9302/89 от 27.04.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР):
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране
и комуникационно-транспортна схема за к. к.
Чайка без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 5 (източно
от кв. 4, 6, 7 и 60), с изключение на улица от о.т.
34 до о.т. 44. Съдът указва на заинтересованите
лица, че в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със
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съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
11810
Административният съд – Перник, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Боби – Л – Трейдинг“ –
ЕООД, Перник, на Решение № 695, прието по
протокол № 1 от заседание на 25.01.2011 г.,
публикувано във вестник „СъПерник“, бр. 21 от
1.02.2011 г., с което е определен размерът на такса
за битови отпадъци на територията на община
Перник за периода от 1 януари 2011 г. – до 31
декември 2011 г., по което е образувано адм.д.
№ 125/2011 по описа на А дминист ративни я
съд – Перник.
11788
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, призовава Григор Ярославов
Хезина, с последен известен адрес София, ул.
Георги Бакалов 2, да се яви в съда на 24.01.2012 г.
в 9,30 ч. като заинтересована страна по адм. дело
№ 3436/2011, заведено от Анжело Петков Богоев
и други. Производството по делото е по реда на
чл. 145 – 178 АПК във връзка с чл. 215 ЗУТ.
11789
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило предложение от областния управител на област Търговище против
Решение № 18 на Общинския съвет – гр. Търговище, прието с протокол № 55 от 19.09.2011 г.
относно частично изменение на Решение № 16
по протокол № 54 от 31.08.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Търговище, за провеждане на конкурс
за възлагане на превози по автобусни линии от
транспортната схема на община Търговище, по
което е образувано адм. д. № 183/2011 по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 06.12.2011 г. от 10,00 ч.
11801
Разградският районен съд призовава Ахмет
Йозтюрк, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 07.12.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр. дело
№ 1452/2011, заведено от Реджеб Мустафов Еминов, по чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11794
Софийският районен съд, 53 състав, уведомява
Васил Бойков Какарадов като ответник по гр.д.
№ 12469/1995, с неизвестен адрес по делото, заведено от Христина Йотова, че връща въззивна
жалба на Васил Какарадов от 30.07.2010 г. срещу
решение по делото от 4.06.2010 г. Разпореждането
може да бъде обжалвано с частна жалба пред СГС
в едноседмичен срок от получаване на съобщението за изготвяне на разпореждането. Ако Васил
Какарадов подаде частна жалба с нея, той следва да представи доказателство, удостоверяващо
внасянето на 15 лв. държавна такса по сметка на
Софийския градски съд. При неизпълнение съдът
ще върне частната жалба. Васил Какарадов да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа в негово отсъствие.
11800
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Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение № 940 от 7.10.2011 г. обявява, че в
съда на 14.06.2011 г. по мотивирано искане с вх.
№ 5893 от 14.06.2011 г. от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност чрез председател Тодор Коларов срещу
Юлиян Стефанов Арабаджиев, Нора Левенова
Арабаджиева и Деян Юлиянов Арабаджиев, всички от Русе, ул. Мидия-Енос 4, вх. 6, ет. 7, ап. 16,
е образувано гр.д. № 624/2011 относно отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД с цена на иска 394 770 лв. Със
същото се иска отнемане в полза на държавата
на следното имущество:
От Юлиян Стефанов Арабаджиев и Нора Левенова Арабаджиева, на основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Три четвърти идеални части от недвижим
имот – фурна, в кв. Дружба 2, по ул. Йосиф
Дайнелов 27, Русе, представляваща едноетажна
масивна сграда с площ 224,40 кв. м, със застроен обем 770 куб. м, с полезна площ 395 кв. м,
представляващ УПИ III – за търговия, кв. 620
по регулационния план на града, при граници:
север – ул. Й. Дайнелов, изток – ул. Ропотамо,
юг – УПИ IV-1029, запад – УПИ II-1027 поземлен
имот с идентификатор 63427.4.2318 по кадастралната карта на Русе, одобрена със Заповед
№ РД-18-91 от 15.12.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с адрес на поземления имот:
Русе, ул. Ропотамо 16, номер по предходен план:
1028, кв. 621, парцел: III – за търговия, ведно
със сгради, които попадат в имота: 1. сграда с
идентификатор 63427.4.2318.1 със застроена площ
174 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – друг
вид производствена, складова инфраструктурна
сграда; 2. сграда с идентификатор 63427.4.2318.2
със застроена площ 23 кв. м, брой етажи – 1,
предназначение хангар, депо, гараж; 3. сграда с
идентификатор 63427.4.2318.3 със застроена площ
27 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – постройка на допълващо застрояване; съседи:
63427.4.2319, 63427.4.2317, 63427.4.2587, 63427.4.2580,
придобит от Юлиян Стефанов Арабаджиев и
Нора Левенова Арабаджиева с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 93,
том XL, д. № 9943 от 13.10.2006 г., вписан с вх.
рег. № 13908 от 13.10.2006 г. на СВ – Русе.
Лек автомобил марка и модел „Рено 19“ с рег.
№ Р6737РК, рама № VF1B5380509047264, двигател
№ F3PM700C000909, цвят – масленозелен, дата на
първоначална регистрация – 5.08.1992 г., придобит
от Юлиян Стефанов Арабаджиев.
Лек автомобил марка и модел „ВАЗ 2101“ с
рег. № Р6393Л, рама № 753528, двигател № 1859350,
цвят – червен, дата на първоначална регистрация – 5.06.1981 г., дата на промяна – 9.06.2009 г.
Лек автомобил марка и модел „Форд Ескорт“ с
рег. № Р2008АА, рама № WF0BXXGCABBD64013,
двигател № BD64013, цвят – син, дата на първоначална регистрация – 28.05.1993 г., дата на
промяна – 9.06.2009 г., придобит от Юлиян Стефанов Арабаджиев.
В случай че МПС са продадени, то алтернативно се предявява иск за отнемане на сумите,
получени от продажбата, по пазарни цени от
Юлиян Стефанов Арабаджиев и Нора Левенова
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Арабаджиева на основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД, както следва:
С у м ат а 19 0 0 л в. о т п р од а ж б ат а н а лек
автомобил марка и модел „Рено 19“ с рег.
№ Р6737РК, рама № VF1B5380509047264, двигател
№ F3PM700C000909, цвят – масленозелен, дата на
първоначална регистрация – 5.08.1992 г.
Сумата 180 лв. от продажбата на лек автомобил
марка и модел „ВАЗ 2101“ с рег. № Р6393Л, рама
№ 753528, двигател № 1859350, цвят – червен, дата
на първоначална регистрация – 5.06.1981 г., дата
на промяна – 9.06.2009 г.
Сумата 1800 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „Форд Ескорт“ с рег.
№ Р2008А А, рама № WF0BXXGCABBD64013,
двигател № BD64013, цвят – син, дата на първоначална регистрация – 28.05.1993 г., дата на
промяна – 9.06.2009 г.
От Юлиян Стефанов Арабаджиев на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 100 дружествени дяла по 50 лв.
всеки един от тях от капитала на търговско дружество „Нория – Д“ – ЕООД, БУЛСТАТ 117608951,
ф.д. № 1127/2003, Решение № 2297 на Русенския
окръжен съд, регистър 0, партида 3928, том 88,
стр. 0, адрес на седалището – Русе, ул. Николаевска 101, бл. Житен клас, ет. 1.
Сумата 1200 (деноминирани) лв., представляваща левовата равностойност на 24% от капитала
на търговско дружество „Солид – 22“ – ООД,
БУЛСТАТ 114114036, ф.д. № 1033/1998. Дата на
вписване на последно решение – 12.08.1998 г.,
Решение № 1033 на Плевенския окръжен съд,
регистър 0, партида 13444, том 29, стр. 0, адрес
на седалището: Плевен, кв. Дружба, бл. 412А,
вх. Г, ап. 15, с общ размер на капитала 5 000 000
(неденоминирани) лв.
От Юлиян Стефанов Арабаджиев на основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
Сумата 5000 лв., получена от продажбата на
търговско дружество „Илития – Д“ – ЕООД, БУЛСТАТ 118565766, ф.д. № 197/2006, Решение № 474
на Русенския окръжен съд, регистър 0, партида
5565, том 173, стр. 0, адрес на седалището Русе,
ул. Николаевска 101.
Сумата 5000 лв., получена от продажбата на
търговско дружество „Нейт“ – ЕООД, БУЛСТАТ
117050076, ф.д. № 1013/1997, Решение № 2658 на
Русенския окръжен съд, регистър 0, партида
1744, том 27, стр. 0, адрес на седалището Русе,
ул. Николаевска 101.
Сумата 5000 лв., получена от продажбата на
търговско дружество „Ерида“ – ЕООД, БУЛСТАТ
117611043, ф.д. № 1287/2003, дата на вписване на
последно решение – 17.10.2003 г., Решение № 2672
на Русенския окръжен съд, регистър 0, партида
3984, том 92, стр. 0, адрес на седалището Русе,
ул. Николаевска 101.
От Деян Юлиянов Арабаджиев на основание чл. 8
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Недвижим имот – апартамент № 10 с идентификатор 63427.2.376.1.10 по кадастралната карта
на Русе, одобрена със Заповед № РД-18-18 от
16.05.2007 г. на изпълнителния директор на АК,
намиращ се на третия жилищен етаж във вх.
А в жилищен блок Видин Давид с идентификатор 63427.2.376.1 по същата кадастрална карта,
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построен в застроено дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 63427.2.376, по
същата кадастрална карта, с административен
адрес Русе, ул. Видин 18 – бивш УПИ 2-376,377,
кв. 128, по кадастралния план на Русе, цялото
с площ 1340 кв. м по документи за собственост,
а по скица – с площ 1344 кв. м, при граници
имоти № 63427.2.379, 63427.2.246 – ул. Видин,
63427.2.238 – ул. Давид, и 63427.2.375, който
апартамент е в незавършен вид, след акт образец № 14, състои се от дневна, кухня, столова,
две спални, антре, баня, тоалетна и две тераси
и е със застроена площ 121,54 кв. м, при граници: ул. Видин, вътрешен двор, ап. 9, ап. 11
и съседен имот, заедно с принадлежащото му
избено помещение 10 със застроена площ 4,03
кв. м, при граници: изба 9, изба 11, коридор и
ул. Видин, заедно с припадащите му се 2,354%
ид. части от общите части на сградата и също
толкова – 2,354% ид. части, от отстъпеното право на строеж върху терена, придобит от Деян
Юлиянов Арабаджиев с нотариален акт за дарение № 98, т. 36, д. № 9336/2008, с вх. № 14141
от 10.09.2008 г. на СВ – Русе.
Недвижим имот – кафе-аперитив – самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3362.2.98 по
кадастралната карта на Русе, одобрена със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г. на изпълнителния
директор на АК, намиращ се на първи партерен
етаж на жилищен блок Златен клас – сграда с
идентификатор 63427.2.3362.2 с административен
адрес Русе, ул. Николаевска 101, построен в ПИ
с идентификатор 63427.2.3362, по същата кадастрална карта, което кафе-аперитив се състои
от търговско помещение, сервизно помещение,
склад и санитарен възел, със самостоятелен
вход към ул. Николаевска, целият със застроена
площ 81,59 кв. м, при граници: ул. Николаевска,
съседни самостоятелни обекти на същия етаж
№ 63427.2.3362.2.97, 63427.2.3362.2.99 и ул. Свети
Георги, заедно с припадащите му се ид. части от
общите части на сградата и отстъпеното право
на строеж върху общинска земя, придобит от
Деян Юлиянов Арабаджиев с нотариален акт за
дарение № 85, т. 36, д. № 9310, с вх. № 14120 от
10.09.2008 г. на СВ – Русе.
Недвижим имот – магазин за хранителни
стоки – самостоятелен обект с идентификатор
63427.2.3362.2.99 по кадастралната карта на Русе,
одобрена със Заповед № РД-18-18 от 16.05.2007 г.
на изпълнителния директор на АК, намиращ се
на първи партерен етаж на жилищен блок Златен
клас – сграда с идентификатор 63427.2.3362.2 с
административен адрес Русе, ул. Николаевска
101, построен в ПИ с идентификатор 63427.2.3362
по същата кадастрална карта, който магазин се
състои от търговска зала, складово помещение и
санитарен възел, със самостоятелен вход към ул.
Свети Георги, целият със застроена площ 35,50 кв.
м, при граници: съседни самостоятелни обекти на
същия етаж № 63427.2.3362.2.97, 63427.2.3362.2.99
и ул. Свети Георги, асансьорна шахта, стълбище
за жилищен вход и тунел, заедно с припадащите
му се ид. части от общите части на сградата и
отстъпеното право на строеж върху общинска
земя, придобит от Деян Юлиянов Арабаджиев с
нотариален акт за дарение № 112, т. 36, д. № 9353,
с вх. № 14162 от 10.09.2008 г. на СВ – Русе.
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Лек автомобил марка и модел „Мазда ЦХ 7“
с рег. № Р0303РК, рама № JM3ER293080176022,
двигател № L320242980, цвят – черен, придобит
от Деян Юлиянов Арабаджиев.
Лек автомобил марка и модел „Мерцедес Ц 230“ с
рег. № Р3000РК, рама № KOMIWDBRF40J84F532555,
двигател № 27194830309639, цвят – черен металик,
придобит от Деян Юлиянов Арабаджиев.
В случай че МПС са продадени, то алтернативно се предявява иск за отнемане на сумите,
получени от продажбата, по пазарни цени от Деян
Юлиянов Арабаджиев на основание чл. 8 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, както следва:
Сумата 15 000 лв. от прода жбата на лек
автомобил марка и модел „Мазда ЦХ 7“ с рег.
№ Р0303РК, рама № JM3ER293080176022, двигател
№ L320242980, цвят – черен.
Сумата 7000 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „Мерцедес Ц 230“ с рег.
№ Р3000РК, рама № KOMIWDBRF40J84F532555,
двигател № 27194830309639, цвят – черен металик.
Делото е насрочено за 23.02.2012 г. – 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
11812
Сливенският окръжен съд, ІІІ състав, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД насрочва
съдебно заседание за 08.02.2012 г. в 10 ч. и резервна дата 07.03.2012 г. от 10 ч. по гр. д. № 144/2011,
образувано по искане на КУИППД, БУЛСТАТ
131463734, чрез председателя – Стоян Кушлев, с
адрес за призоваване: Бургас, ул. Филип Кутев
26А, ет. 3, против Йордан Георгиев Ботушев с
постоянен и настоящ адрес Сливен, ул. Харамиите
18, ет. 2, ап. 3; Петя Добрева Ботушева с постоянен и настоящ адрес Сливен, ул. Харамиите 18,
ет. 2, ап. 3; „Джорданс“ – ЕООД, ЕИК 119607403,
чрез управителя Пенка Йорданова Ботушева,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Харамиите 18, ет. 2, ап. 3; „Джорданс 2“ – ООД,
ЕИК 119617397, чрез управителя Петя Добрева
Ботушева с постоянен и настоящ адрес Сливен,
ул. Харамиите 18, ет. 2, ап. 3, за постановяване
на решение, с което да бъде наложено отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 3 045 577 лв., а именно:
От Йордан Георгиев Ботушев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата 5000 лв., равностойност на 500 дружествените дяла по 10 лв. всеки, притежавани от
Йордан Георгиев Ботушев в капитала на „Джорданс“ – ЕООД, ЕИК 119607403, със седалище и
адрес на управление Сливен, ул. Харамиите 18,
ап. 3, с капитал 5000 лв., в което Йордан Георгиев
Ботушев е управител и собственик на капитала.
– Сумата 2500 лв., равностойност на 25 дружествените дяла по 100 лв. всеки, притежавани от
Йордан Георгиев Ботушев в капитала на „Джорданс 2“ – ООД, ЕИК 119617397, със седалище и
адрес на управление Сливен, ул. Балатон 30А, с
капитал 5000 лв., като Йордан Георгиев Ботушев
притежава 50 %, или 2500 лв. от капитала на
дружеството, представлявано от Петя Добрева
Ботушева.
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– Сумата 2500 лв., равностойност на 250 дружествените дяла по 10 лв. всеки, притежавани от
Йордан Георгиев Ботушев в капитала на „Веда
Инвест“ – ООД, ЕИК 119671886, със седалище и
адрес на управление Сливен, бул. Хаджи Димитър 62, вх. Б, ет. 2, ап. 4, с капитал 5000 лв., като
Йордан Георгиев Ботушев притежава 50 %, или
2500 лв. от капитала на дружеството, представлявано от Йордан Георгиев Ботушев и Веселин
Александров Василев.
– Сумата 17,33 лв. наличност по банкова сметка с IBAN № BG45UBBS80021023453917, открита
на 22.12.2003 г. при: „ОББ“ – АД, клон Сливен.
От Петя Добрева Ботушева на основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата 2500 лв., равностойност на 25 дружествените дяла по 100 лв. всеки, притежавани от
Петя Добрева Ботушева в капитала на „Джорданс
2“ – ООД, ЕИК 119617397, със седалище и адрес
на управление Сливен, ул. Балатон 30А, с капитал
5000 лв., като Йордан Георгиев Ботушев притежава
50 %, или 2500 лв. от капитала на дружеството,
представлявано от Петя Добрева Ботушева.
– Сумата 5,41 лв. наличност по спестовна
сметка BGN № BG19BPBI79364077189301, открита
на 04.01.1999 г., „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, ФЦ – гр. Сливен.
От Йордан Георгиев Ботушев и Петя Добрева
Ботушева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 126 кв. м от поземлен имот № ІХ-7403 с
идентификатор № 67338.528.51, кв. 384 по плана
на гр. Сливен, целият имот с площ 571 кв. м
по скица, при граници: север и запад – имот
№ ІХ-7403, юг – имот VІІІ – 7402, изток – имот
№ ІІІ – 7397, придобити с нотариален акт № 172,
том VІІ, рег. № 5410, н. дело № 465/03.06.2003 г.
Пазарна оценка към 25.03.2009 г. – 18 900 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 609 Д“, с рег. № СН 5655 А Н, рама
№ WDB66800310782792, двигател № 36490610014222,
цвят – оранжев, дата на регистрация – 28.04.1987 г.,
придобит от Йордан Ботушев на 17.07.2008 г.
Па з арн ат а с т ой но с т к ъм 2 5.03.2 0 0 9 г. е
10 000 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „ГАЗ
66“, с рег. № СН 9848 СС, рама № 1994М102,
двигател № 6670691688, цвят – зелен, дата на
регистрация – 01.01.1976 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – К АТ“, придобит от ЕТ „Джорданс – Йордан Ботушев“ с договор за покупкопродажба на МПС от 15.09.2003 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е 1800 лв.
От Йордан Георгиев Ботушев и Петя Добрева
Ботушева на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 44 900 лв. от продажбата на апартамент № 2А, на втори жилищен етаж, застроен
върху 96,40 кв. м, състоящ се от кухня – столова,
дневна, две спални, тоалетна, баня и антре, при
граници: изток – външен зид, запад – външен
зид, север – външен зид, юг – апартамент № 2А,
ведно с прилежащото избено помещение № 7, с
полезна площ 4,25 кв. м, ведно с 12,16 % ид. ч.
от общите части на сградата, съобразно архитектурния проект на сградата, находяща се в
дворното място, състоящо се цялото от 543 кв.
м, образуващо имот пл. № 7403, представляващо
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парцел ІХ в квартал 384 по плана на гр. Сливен,
кв. Ново село, отчужден с нотариален акт № 177,
том І, рег. № 1978, н. дело № 156 от 10.10.2005 г.
– Сумата 8400 лв. от продажбата на УПИ
№ 6702 с площ 950 кв. м по плана на Вилна
зона „Изток“ на гр. Сливен, м. Каменка, с
обща площ на имота 1900 кв. м, незастроен,
при граници: север – № 6700, изток – № 6704,
юг – 6703, запад – път, отчужден с нотариален
акт № 196, том VІІІ, рег. № 12388, н. дело № 1401
от 15.11.2005 г.
– Сумата 1500 лв. от продажбата на лек
автомобил марка и модел „Опел Кадет“, с рег.
№ СН 6861 А, дата на регистрация – 05.07.1982 г.,
собственост на Йордан Ботушев до 25.01.2005 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата 1121 лв. от продажбата на лек
автомобил марка и модел „Фиат Уно“, с рег.
№ СН 4737 В, дата на регистрация – 05.01.1987 г.,
собственост на Петя Ботушева до 15.07.1998 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата 3400 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „Мерцедес 190 Д“, с рег.
№ СН 5124 СС, дата на регистрация – 26.02.1986 г.,
собственост на Петя Ботушева до 17.09.2002 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата 58 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „Ауди ТТ Родстар“, с рег.
№ СН 4448 НС, дата на регистрация – 05.03.2003 г.,
собственост на Петя Ботушева до 13.10.2005 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата 101 000 лв. от продажбата на специализирана м. багер марка и модел „Джей
Си Би 3“, с рег. № СН 1902 ЕЕ, дата на регистрация – 06.04.2004 г., собственост на Йордан
Ботушев до 14.10.2005 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
От Йордан Георгиев Ботушев на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 17 лв. от продажбата на 1 дял от
капитала на „Планета“ – ООД, ЕФН 1996011591,
дата на вписване 24.10.1996 г., ф. д. № 1159/1996,
със седалище и адрес на управление: Сливен,
ул. Ропотамо 41.
– Сумата 235 600 лв. от продажбата на кафеаперитива със застроена площ 92 кв. м и терасата
с площ 228 кв. м на първия етаж от сградата за
търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел
І в кв. 473-а по плана на кв. Младост, Сливен,
със застроена площ 335 кв. м и с обща разгърната
площ 732 кв. м, отчужден с нотариален акт № 176,
том ІІ, рег. № 2667, н. дело № 261 от 18.03.2004 г.
– Сумата 78 800 лв. от продажбата на магазин
№ 7, ведно с прилежащия му склад № 7, отчужден
с нотариален акт № 193, том VІ, рег. № 8616, н.
дело № 815 от 04.11.2002 г.
– Сумата 64 900 лв. от продажбата на магазин № 6 с прилежащия му склад № 6, отчужден
с нотариален акт № 167, том VІІ, рег. № 9648, н.
дело № 962 от 10.12.2002 г.
– Сумата 57 700 лв. от продажбата на магазин
№ 3 и прилежащия му склад № 3, отчуждени с
нотариален акт № 174, том VІІ, рег. № 9672, н.
дело № 968 от 11.12.2002 г.
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– Сумата 57 700 лв. от продажбата на магазин
№ 5 с прилежащия му склад № 5, отчужден с
нотариален акт № 75, том V, рег. № 1413, н. дело
№ 46 от 21.01.2003 г.
– Сумата 55 700 лв. от продажбата на магазин
№ 2, отчужден с нотариален акт № 76, том V, рег.
№ 1414, н. дело № 47 от 21.01.2003 г.
– Сумата 43 900 лв. от продажбата на магазин
№ 1, отчужден с нотариален акт № 107, том V,
рег. № 1758, н. дело № 77 от 30.01.2003 г.
– Сумата 55 700 лв. от продажбата на магазин
№ 4 с прилежащия му склад № 4, отчуждени с
нотариален акт № 180, том ХІ, рег. № 14474, н.
дело № 1897 от 29.12.2004 г.
– Сумата 978 лв. от продажбата на нива с
площ 9,976 кв. м, четвърта категория, м. Казлача,
имот № 024046, представляваща имот № 046 от
масив 024 по плана на землището на с. Глуфишево,
община Сливен, при граници № 000086 – полски
път, № 024047, № 024040, № 024041, № 024042,
№ 024043, № 024044, № 000400 на общински
имоти, отчуждена с нотариален акт № 195, том
VІІІ, рег. № 12386, дело № 1400 от 15.11.2005 г.
– Сумата 73 400 лв. от продажбата на поземлен
имот № ХVІІ с идентификатор № 67338.603.96, кв.
22 по плана на „Промишлена зона“ в Сливен,
с площ на имота 1132 кв. м, при граници: север – имот № ХІІІ, запад – № LV, изток – № ХVІ,
юг – път, ведно с построения в имота склад
със застроена площ 864 кв. м, придобит от ЕТ
„Джорданс – Йордан Ботушев“ с нотариален
акт № 150, том VІ, рег. № 3578, н. дело № 280 от
03.04.2003 г., и поземлен имот № LV с идентификатор № 67338.603.95, кв. 22 по плана на „Промишлена зона“ в Сливен, с площ на имота 865 кв. м,
при граници: север – имот № ХІІІ, изток – имот
№ ХVІІ, юг – път, запад – имот № LVІ, ведно
с построения в имота склад с идентификатор
№ 67338.603.95.1 със застроена площ 865 кв. м,
отчужден с нотариален акт № 171, том ХІ, рег.
№ 14459, н. дело № 1888 от 29.12.2004 г.
– С у мата 154 180 лв. о т п рода жбата на
урегулиран поземлен имот с идентификатор
№ 67338.518.148, находящ се в Сливен, кв. Ново
село, ул. Черно море 3, целият с площ 498 кв. м,
съставляващ № ХVІІ – 6898, в кв. 373 по плана
на Сливен, при граници: парцели № ХV – общ.,
№ І Х – 6884, № ІІІ – 6883, № V І – 6904,
№ ХІ – 6899, № ХІІ – 6898, № ХVІ – общ. и улица,
ведно с всички подобрения в имота; урегулиран
поземлен имот с идентификатор № 67338.518.187,
намиращ се в Сливен, кв. Ново село, ул. Панайот
Хитов 5, целият с площ 313 кв. м, съставляващ
№ ХІ – 6899 в кв. 373 по плана на гр. Сливен,
при граници: парцели № Х – 6900, № ХVІІ – 6898,
№ ХІІ – 6898 и улица, ведно с всички подобрения
в имота, отчужден с нотариален акт № 169, том
ХІ, рег. № 14457, н. дело № 1886 от 29.12.2004 г.
– Сумата 8000 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка и модел „Мерцедес 208 Д“, с
рег. № СН 6373 СС, рама № WBD6013121P248739,
двигател № 60194010230449, цвят – оранжев, дата
на регистрация – 16.10.1992 г., отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 21.11.2007 г.
– Сумата 1600 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „УАЗ 469“, с рег. № СН
3345 НС, рама № 257396, двигател № 208392,
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цвят – зелен, дата на регистрация – 18.09.1990 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
От „Джорданс“ – ЕООД, ЕИК 119607403, на основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата 55,84 лв. наличност по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 15BUIB78991012623700
при „Стопанска и инвестиционна банка“ – АД,
клон Бургас.
– Сумата 98,70 лв. наличност по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 20RZBB91551062075410,
открита на 20.12.2004 г. при „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, офис Сливен.
– Сумата 330,49 лв. наличност по банкова
сметка с IBAN BG 03 UNCR 7527 1044 3950 18
BGN, открита на 19.02.2003 г. при „УниКредит
Булбанк“, БЦ Сливен.
– Нива с площ 9,976 дка, четвърта категория,
м. Казлача, имот № 024046, представляваща
имот № 046 от масив 024 по плана на землището
на с. Глуфишево, община Сливен, при граници
№ 000086 – полски път, № 024047, № 024040,
№ 024041, № 024042, № 024043, № 024044, № 000400
на общински имоти, придобит с нотариален акт
№ 195, том VІІІ, рег. № 12386, дело № 1400 от
15.11.2005 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 3093 лв.
– Залесена нива с площ 1,975 дка, четвърта
категория, намираща се в м. Домуз Орман, представляваща парцел № 4 от масив № 77, образуваща
поземлен имот № 77004 в землището на с. Гергевец, ЕКАТТЕ 14800, община Сливен, при граници
и съседи: имоти с № 77003, № 000250, № 77005,
№ 77011, придобита с нотариален акт № 26, том
І, рег. № 575, н. дело № 19 от 16.02.2006 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 553 лв.
– Залесена нива с площ 1,980 дка, четвърта
категория, намираща се в м. Домуз Орман,
представляваща парцел № 5 от масив № 77, образуваща поземлен имот № 77005 в землището
на с. Гергевец, ЕКАТТЕ 14800, община Сливен,
при граници и съседи: имоти с № 77004, № 77006,
№ 77010, № 000250, придобита с нотариален акт
№ 46, том І, рег. № 830, н. дело № 36 от 09.03.2006 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 554 лв.
– Нива с площ 63,005 дка, осма категория в
м. Казлача, парцел № 13 от масив № 26 в землището на с. Глуфишево, община Сливен, ЕКНМ
15206, при граници: парцел № 189 – полски път,
парцел № 14 на насл. на Георги Тодоров Яламов, парцел № 9 нива на насл. на Петър Митев
Попчето, парцел № 10 нива на насл. на Георги
Митев Пръдлев, парцел № 11 нива на насл. на
Иван Семов Иванчев, парцел № 12 нива на насл.
на Георги Щилиянов Георгиев, ОКЕ № 184 – жил.
тер., парцел № 188 – полски пътища, придобита
с нотариален акт № 94, том ІV, рег. № 5157, н.
дело № 584 от 10.05.2006 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 17 011 лв.
Поземлен имот с идентификатор № 67338.605.324
с площ 2094 кв. м, ведно с промишлена сграда
на един етаж с идентификатор 67338.605.324.1
със застроена площ 291 кв. м, с административен адрес – гр. Сливен, промишлена зона, по
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кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със
Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Агенцията
по кадастъра, последно изменение със Заповед
№ КД-14-20-344 от 13.08.2009 г. на началника
на СГКК – Сливен, при съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори
№ 67338.605.47, № 67338.605.239, № 67338.605.237,
№ 67338.605.323, с трайно предназначение – урбанизирана територия, имотът представлява бивш
поземлен имот с идентификатор № 67338.605.240 по
кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със
Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Агенцията по
кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-20-1173
от 19.10.2006 г. на Службата по кадастъра (бивш
имот УПИ VІ), отреден „За произв. и складови
дейности и търговия“ в кв. 38 по плана на гр.
Сливен (при съседи съгласно документи за собственост): изток – УПИ ІХ, отреден „За произв.
и складови дейности и търговия“, запад – улица,
север – УПИ VІІ – отреден „За произв. и складови
дейности и търговия“, юг – улица, ведно с всички
подобрения и трайни насаждения в имота, придобит с нотариален акт № 24, том ІІІ, рег. № 4605,
н. дело № 255 от 25.10.2006 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 127 800 лв.
– Нива с площ 5,164 дка, трета категория, в
м. Карагеоргиеви ниви, имот № 062028, представляваща парцел № 028 от масив 062 по плана за
земеразделяне на с. Крушаре, община Сливен,
ЕКАТТЕ 40083, при граници: № 062029, нива;
№ 000564 и № 000604, полски пътища на кметство
Крушаре, придобит с нотариален акт № 169, том
ІІІ, рег. № 5007, н. дело № 460 от 25.04.2007 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 1704 лв.
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 67338.518.186 по к а дас т ра л ната к ар та на
гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31
от 19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с
адрес: Сливен, ул. Панайот Хитов 7, с площ
284 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор № 6900,
при съседи: № 67338.518.188, № 67338.518.187,
№ 67338.518.185, № 67338.518.182, № 67338.518.47,
ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 67338.518.186.1 по кадастралната карта на
гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от
19.04.2006 г. на Агенцията по кадастъра, с адрес:
Сливен, ул. Панайот Хитов 7, предназначение:
жилищна сграда еднофамилна, брой етажи: един,
застроена площ 94 кв. м, конструкция: полумасивна и всички подобрения в имота, придобит с
нотариален акт № 160, том VІІІ, рег. № 13019, н.
дело № 1374 от 18.09.2008 г.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 75 500 лв.
– Поземлен имот № 018038, с площ 5,171 дка,
начин на трайно ползване: нива, трета категория, в м. Тунджалъка, по плана за земеразделяне на с. Глуфишево, община Сливен, ЕКАТТЕ
15206, при граници: № 018040, нива; № 018037,
нива; № 000387, полски път на Община Сливен;
№ 018039, нива; и поземлен имот № 054028 с
площ 1,042 дка, начин на трайно ползване: лозе,
осма категория, в м. Зад и под баирите, по плана за земеразделяне на с. Глуфишево, община
Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници: № 054027,
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лозе; № 000254, полски път на Община Сливен;
№ 054031, лозе; № 054030, лозе; № 054029, лозе,
придобити с нотариален акт № 61, том ІV, рег.
№ 7121, н. дело № 601 от 06.07.2009 г.
Пазарната оценка на имотите към 29.09.2009 г.
е в размер общо на 2100 лв.
– Поземлен имот № 036011, представляващ
овощна градина с площ 4000 кв. м, четвърта категория, намираща се в м. Казлача, в землището
на с. Глуфишево, община Сливен, ЕКАТТЕ 15206,
при граници № 000112, полски път на община
Сливен, № 036010 овощна градина, № 000114,
полски път на община Сливен, № 036012 овощна
градина. Имотът е образуван от имот № 036004,
данъчната оценка на имота е 1179,40 лв. и поземлен
имот № 035003, представляващ овощна градина с
площ 3400 кв. м, четвърта категория, намираща
се в м. Казлача, в землището на с. Глуфишево,
община Сливен, ЕКАТТЕ 15206, при граници
№ 035017, овощна градина, № 035018, овощна
градина, № 035024, овощна градина, № 000114,
полски път на Община Сливен, № 035004, овощна
градина, придобити с нотариален акт № 15, том
ХХVІ, дело № 4898 от 23.12.2009 г.
Пазарната оценка на имотите към настоящия
момент е в размер 6360 лв.
– Лек автомобил марка и модел „УАЗ 469“, с рег.
№ СН 3345 НС, рама № 257396, двигател № 208392,
цвят – зелен, дата на регистрация – 18.09.1990 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 1200 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Прага
ВЗС“, с рег. № СН 2765 НС, рама № 1061744,
двигател № 138975, цвят – зелен, дата на регистрация – 26.11.1981 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр.Сливен, сектор
„ПП – К АТ“, придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 15.01.2004 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 4500 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „КАМАЗ
5511“, с рег. № СН 2994 ВВ, рама № 5511000323307,
двигател № 74010342617, цвят – оранжев, дата
на регистрация – 09.01.1989 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“;
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 14 000 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Шкода
110054“, с рег. № СН 5535 АН, рама № 00388492021,
двигател № 116580249, цвят – син, дата на регистрация – 24.09.1992 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 17.09.2006 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 5000 лв.
– Полуремарке марка и модел „ПР 29“, с рег.
№ СН 5032 ЕЕ, рама № 24880029, двигател – без номер, цвят – сив, дата на регистрация – 01.01.1988 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобито с договор за покупко-продажба на МПС от
31.07.2006 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 6000 лв.
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– Товарен автомобил марка и модел „УАЗ 3303“,
с рег. № СН 2012 НС, рама № XTT330300P0238391,
двигател № 31112332, цвят – масленозелен, дата
на регистрация – 28.03.1995 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 15.01.2004 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 2200 лв.
– Ремарке за товарен автомобил марка и
модел „Ремарке Кесборер“, с рег. № СН 1891
ЕЕ, рама № 104194200, двигател – без номер,
цвят – бял, дата на регистрация – 14.11.1995 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 7200 лв.
– Лек автомобил марка и модел „ВАЗ 21061 1500
С“, с рег. № СН 0357 СА, рама № ХТА210610D0894432,
двигател № 21036761607, цвят – тъмножълт, дата
на регистрация – 25.08.1983 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 05.02.2007 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 400 лв.
– Ремарке за товарен автомобил марка и
модел „Ремарке платформа“, с рег. № СН 4832
ЕЕ, рама № M0760605888M, двигател – без номер,
цвят – оранжев, дата на регистрация – 01.01.1989 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобито с договор за покупко-продажба на МПС от
20.12.2006 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 6000 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „КАМАЗ
53212“, с рег. № СН 6552 СС, рама № 53212003027286,
двигател № 891860, цвят – червен, дата на регистрация – 30.06.1987 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 10 000 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Шкода Европа 100“, с рег. № СН 2764 НС, рама
№ 1993M088, двигател № LB14601657, цвят – бял,
дата на регистрация – 13.02.1991 г., съгласно
справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр.
Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 25.03.2004 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 4200 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Прага ВЗС“, с рег. № СН 1117 АН, рама № 117367,
двигател № 117367, цвят – зелен, дата на регистрация – 01.01.1988 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 6500 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „ЗИЛ
131“, с рег. № СН 1848 А Н, рама № 317044,
двигател № 114776, цвят – тъмнозелен, дата на
регистрация – 01.01.1988 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
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Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 4000 лв.
– Тракторно ремарке марка и модел „Ремарке тракторно“, с рег. № СН 4641 ЕЕ, рама
№ 06107671, двигател – без номер, цвят – сив, дата
на регистрация – 25.02.1991 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“, придобито с договор за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 1800 лв.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а и м о де л „М А Н 2 6.29 2 ДФ“, с р ег. № С Н 3357
СА, рама № W M A F090389M084729, двигател
№ 3785827011D111, цвят – син, дата на регист раци я – 14.11.1990 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 18 000 лв.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а и м о дел „М А Н 2 4.292“, с р ег. № С Н 3013 А Н,
рама № W M A F080806M096820, двигател
№ 3786000053D111, цвят – бял, дата на регист раци я – 25.07.1989 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 18 000 лв.
От „Джорданс“ – ЕООД, ЕИК 119607403 на основание чл. 6, във връзка чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 1300 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка и модел „ЗИЛ 555“, с рег. № СН
2913 НН, дата на регистрация – 01.01.1969 г.,
от ч. на 25.06.20 09 г., съгласно сп равка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата 7900 лв. от продажбата на товарен
автомобил марка и модел „КРАЗ 256 Б 1“, с рег.
№ СН 2729 НН, дата на регистрация – 02.01.1990 г.,
собственост до 23.06.2006 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата 2400 лв. от продажбата на тракторно
ремарке марка и модел „Ремарке тракторно“, с рег.
№ СН 4642 ЕЕ, дата на регистрация – 27.02.1995 г.,
собственост до 16.06.2006 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобито с договор
за покупко-продажба на МПС от 05.06.2006 г. за
сумата 500 лв.
– Сумата 14 000 лв. от продажбата на специален автомобил марка и модел „КРАЗ 257
К 1“, с рег. № СН 2493 СС, дата на регистрация – 26.08.1991 г., отч. на 02.03.2006 г., съгласно
справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр.
Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 17.12.2004 г. за
сумата 400 лв.
– Сумата 2600 лв. от продажбата на лек автомобил марка и модел „УАЗ 452“, с рег. № СН
0376 АН, дата на регистрация – 01.01.1967 г.,
от ч. на 05.03.20 08 г., съгласно сп равка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
– Сумата от 16 000 лв. от продажбата на товарен автомобил марка и модел „ГАЗ 53“, с рег.
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№ СН 5734 НН, дата на регистрация – 18.08.2006 г.,
собственост до 01.03.2007 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
От „Джорданс 2“ – ООД, ЕИК 119617397, на
основание чл. 6 във връзка чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата 28,35 лв. наличност по банкова
сметка № BG25UBBS80021419737010, открита на
25.04.2007 г. при „ОББ“ – АД, клон Сливен.
– Сумата 112,12 лв. наличност по разплащателна сметка в левове с IBAN BG60 BUIB 7899
1016 9326 00, при „Стопанска и инвестиционна
банка“ – АД, клон Сливен.
– Сумата 224,51 лв. наличност по разплащателна сметка в левове с IBAN BG18RZBB91551062057016
при „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата 53,24 лв. наличност по банкова
сметка IBAN BG38 UNCR 7527 1044 4678 17 BGN
при „Уникредит Булбанк“ – АД;
– Магазин № 3, с идентификатор
67338.528.51.1.14, застроен върху 60,49 кв. м, при
граници: изток – магазин № 4, запад – магазин
№ 2, север – външен зид, юг – външен зид, ведно
с прилежащото избено помещение под него (магазин № 3) с полезна площ 41,73 кв. м, ведно с
30,68 % идеални части от общите части сградата,
находяща се в УПИ № ІХ-7403, кв. 384 по плана на
кв. Ново село в гр. Сливен, с площ на целия имот
543 кв. м, ведно с отстъпеното право на строеж,
при граници на имота: север – № І, запад – улица,
изток – № ІІ-7396 и № ІІІ-73975, юг – VІІІ-7402,
придобит с нотариален акт № 170, том ХІ, рег.
№ 14458, н. дело № 1887 от 29.12.2004 г. ЕТ.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 92 400 лв.
Поземлен имот № Х VІІ с идентификатор
№ 67338.603.96, кв. 22 по плана на „Промишлена зона“ в гр. Сливен, с площ на имота 1132
кв. м при граници: север – имот № ХІІІ, запад – № LV, изток – № ХVІ, юг – път, ведно с
построения в имота склад със застроена площ
864 кв. м и поземлен имот № LV с идентификатор
№ 67338.603.95, кв. 22 по плана на „Промишлена
зона“ в гр. Сливен, с площ на имота 865 кв. м,
при граници: север – имот № ХІІІ, изток – имот
№ ХVІІ, юг – път, запад – имот № LVІ, ведно
с построения в имота склад с идентификатор
№ 67338.603.95.1 със застроена площ 865 кв. м,
придобити с нотариален акт № 171, том ХІ, рег.
№ 14459, н. дело № 1888 от 29.12.2004 г.
Пазарната оценка на имотите към 25.03.2009 г.
е в размер общо 263 000 лв.
– Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 67338.518.225, намиращ се в Сливен, кв.
Ново село, ул. Панайот Хитов 3, целият с площ
498 кв. м, съставляващ № ХVІІ-6898, в кв. 373
по плана на гр. Сливен, при граници: парцели
№ ХV – общ., № ІХ-6884, № ІІІ-6883, № VІ-6904,
№ ХІ-6899, № ХІІ-6898, № ХVІ – общ., и улица,
ведно с всички подобрения в имота; и урегулиран
поземлен имот с идентификатор № 67338.518.187,
намиращ се в Сливен, кв. Ново село, ул. Панайот
Хитов 5, целият с площ 313 кв. м, съставляващ
№ ХІ-6899 в кв. 373 по плана на гр. Сливен,
при граници: парцели № Х-6900, № ХVІІ-6898,
№ ХІІ-6898 и улица, ведно с всички подобрения
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в имота, придобити с нотариален акт № 169, том
ХІ, рег. № 14457, н. дело № 1886 от 29.12.2004 г.
Пазарната оценка на имотите към 25.03.2009 г.
е в размер 293 280 лв.
– Поземлен имот № ХVІІІ с идентификатор
№ 67338.603.93, кв. 22 по плана на „Промишлена
зона“ в Сливен, с площ на имота 4990 кв. м, при
граници на имота: север – № ХІІІ, запад – св.
терен, изток – № LVI, юг – № ХІХ, ведно с построения в имота склад на един етаж, със застроена площ 1458 кв. м, отчужден с нотариален акт
№ 184, том ХХІІ, дело № 4256 от 03.12.2009 г. в
полза на трето лице – „ГРАДИ“ – ЕООД, Сливен,
ЕИК 119606803, и същият да бъде отнет в полза
на държавата.
Пазарната оценка на имота към 25.03.2009 г.
е в размер 446 000 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 2 0 8 Д“, с рег. № СН 6373 СС, ра ма
№ WBD6013121P248739, двигател № 60194010230449,
цвят – оранжев, дата на регистрация – 16.10.1992 г.
Пазарната стойност към 10.08.2009 г. е 4800 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „ЗИЛ
130“, с рег. № СН 2544 НС, рама № 3942, двигат ел № 621589, ц вя т – си н, дата на рег ист раци я – 22.10.1973 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 1500 лв.
– Спец иа лен а вт омоби л марк а и модел
„ЗИЛ 130“, с рег. № СН 2569 НС, рама № 184143,
двигател № 314468, цвят – син, дата на регист раци я – 21.10.1967 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 1500 лв.
– Лек а в т о мо би л м а рк а и мод е л „С ит р о е н Б е р л и н г о“, с р е г. № С Н 52 52 А Н ,
ра м а № V F 7GJ R H Y B93 0 0 43 05, д ви г ат е л
№ 10DYLW3000586, цвят – светлосив металик,
дата на регистрация – 02.12.2002 г., съгласно
справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр.
Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 01.02.2006 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 9000 лв.
– То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а и м о дел „Сит роен Берлинго“, с рег. № СН 7374
НС, рама № V F7MCWJZF65865020, двигател
№ 10DXCA6011686, цвят – бял, дата на регистрация – 07.08.2002 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 02.02.2005 г.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 9000 лв.
– Специа лизирана м. багер марка и
модел „ Д жей С и Би 3“, с рег. № СН 2122
ЕЕ, ра ма № SL P3C X TS4E 0951968, д ви гат ел
№ RG38086U164335L, цвят – жълт, дата на регистрация – 02.02.2005 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 60 000 лв.
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– Товарен автомобил марка и модел „МАН Ф 09“,
с рег. № СН 0919 СА, рама № WMAF09F403M204309,
двигател № 3788017026В211, цвят – жълт, дата на
регистрация – 03.04.1996 г., съгласно справка рег.
№ 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен, сектор
„ПП – КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 16.03.2007 г. за сумата 75 000 лв.
без ДДС.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 25 000 лв.
– Лек автомобил марка и модел „Ауди ТТ“, с
рег. № СН 4448 СА, рама № TRUZZZ8J871019761,
двигател № BWA110835, цвят – червен, дата на
регистрация – 08.03.2007 г., съгласно справка
рег. № 781/11/03.02.2009 г. на ОДП – гр. Сливен,
сектор „ПП – КАТ“.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 58 000 лв.
– Товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 30 8 Д“, с рег. № СН 8688 ВВ, ра ма
№ WBD9033121P673396, двигател № 60194300566927,
цвят – бял, дата на регистрация – 18.03.1997 г.,
съгласно справка рег. № 781/11/03.02.2009 г. на
ОДП – гр. Сливен, сектор „ПП – КАТ“, придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
10.11.2008 г. за сумата 8790 лв.
Пазарната стойност към 25.03.2009 г. е в размер 8000 лв.
От „Джорданс 2“ – ООД, ЕИК 119617397, на
основание чл. 6 във връзка чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 235 600 лв. от продажбата на кафеаперитива със застроена площ 92 кв. м и терасата
с площ 228 кв. м на първия етаж от сградата за
търговия и услуги в УПИ, представляващ парцел
І в кв. 473-а по плана на кв. Младост, Сливен,
със застроена площ 335 кв. м и с обща разгърната
площ 732 кв. м, за сумата 16 522,70 лв., отчужден
с нотариален акт № 58, том ІV, рег. № 4910, н.
дело № 576 от 17.06.2004 г. Кафе-аперитивът и
терасата са продадени от „Джорданс 2“ – ООД.
Разноски по делото, както и юрисконсултско
възнаграждение.
Окръжният съд – Сливен, указва на заинтересуваните лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото до първото заседание по делото, третите лица, които претендират
самостоятелни права върху имуществото, могат
да встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция, третото лице, което
има самостоятелни права върху предмета на
спора, може да встъпи в делото, като предяви
иск против двете страни; предявяването на иск
от трето лице се допуска до приключване на
устните състезания в първата инстанция.
11704
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано
гр. д. № 685 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност срещу: 1. Дияна Георгиева
Аврамова с настоящ и постоянен адрес Хасково,
ул. Цар Страшимир 6; 2. Аврам Ставрев Аврамов с настоящ и постоянен адрес Хасково, ул.
Цар Страшимир 6; 3. Стефан Аврамов Аврамов
с постоянен и настоящ адрес Хасково, ул. Цар
Страшимир 6; 4. „Арка“ – ООД, ЕИК 126640147,
със седалище и адрес на управление Хасково,
ул. Цар Страшимир 6, с управител Стефан Авра-

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

мов Аврамов; 5. Йорданка Стойчева Панева с
постоянен адрес Хасково, ул. Цар Страшимир
6, настоящ адрес с. Елена, обл. Хасково, и 6.
Вълка Тенева Ставрева с постоянен адрес Хасково, ул. Цар Страшимир 6, и настоящ адрес
с. Ефрем, община Маджарово, област Хасково,
с което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
и решение № 62 от 14.03.2007 г. на КУИППД е
предявено искане за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
1 478 006,62 лв., а именно:
1. От Дияна Георгиева Аврамова на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Сумата 20 473,47 лв., представляваща дадена
като заем с договор за предоставяне на временна
финансова помощ от 05.04.2004 г. парична сума
от Дияна Георгиева Аврамова на „Арка“ – ООД,
ЕИК 126640147, представлявано от Дияна Георгиева Аврамова, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 53 000 лв., представляваща дадена с
протокол от 30.03.2004 г. парична сума от Дияна
Георгиева Аврамова на Аврам Ставрев Аврамов,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 70 000 лв., представляваща предоставени от Дияна Георгиева Аврамова парични
средства в заем на „Арка“ – ООД, ЕИК 126640147,
през 2008 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 10 000 лв., представляваща предоставени от Дияна Георгиева Аврамова парични
средства на „Арка“ – ООД, ЕИК 126640147, през
2009 г., ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата от 14 400 лв., представляваща левовата равностойност на 7200 американски долара
съобразно валутна митническа декларация № 585
от 15.02.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата от 4000 лв., представляваща левовата
равностойност на 4000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 585
от 15.02.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 18 000 лв., представляваща левовата
равностойност на 18 000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/1118
от 18.04.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 17 000 лв., представляваща левовата
равностойност на 17 000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/1538
от 07.06.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 16 000 лв., представляваща левовата
равностойност на 16 000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/1297
от 09.06.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
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законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 20 000 лв., представляваща левовата
равностойност на 20 000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/2022
от 12.09.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 2000 лв., представляваща левовата
равностойност на 2000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/2393
от 30.10.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 13 000 лв., представляваща левовата равностойност на 5640 американски долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческа дек лара ц и я
№ 3103/2393 от 30.10.2000 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 21 859,20 лв., представляваща левовата равностойност на 9600 американски долара съобразно валутна митническа декларация
№ 3103/2449 от 07.11.2000 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 19 980 лв., представляваща левовата
равностойност на 9000 американски долара съобразно валутна митническа декларация № 2746
от 05.12.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 12 000 лв., представляваща левовата
равностойност на 12 000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/2815
от 12.12.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 17 568 лв., представляваща левовата равностойност на 8000 американски долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческа дек лара ц и я
№ 3103/2858 от 19.12.2000 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 3000 лв., представляваща левовата
равностойност на 3000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/2858
от 19.12.2000 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 21 340 лв., представляваща левовата
равностойност на 10 000 американски долара съобразно валутна митническа декларация № 3103/390
от 27.02.2001 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 19 550 лв., представляваща левовата
равностойност на 9200 американск и долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческа дек лара ц и я
№ 3103/478 от 13.03.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
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Сумата 19 000 лв., представляваща левовата
равностойност на 19 000 германски марки съобразно валутна митническа декларация № 3103/539
от 20.03.2001 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 21 840 лв., представляваща левовата
равностойност на 10 000 американски долара съобразно валутна митническа декларация
№ 3103/597 от 27.03.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 16 000 лв., представляваща левовата равностойност на 16 000 германски марки
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческ а дек лара ц и я
№ 3103/856 от 01.05.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 6000 лв., представляваща левовата равностойност на 6000 германски марки съобразно
валутна митническа декларация № 3103/1049 от
29.05.2001 г. на Дияна Аврамова, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 14 173,20 лв., представляваща левовата равностойност на 6200 американски долара съобразно валутна митническа декларация
№ 3103/1049 от 29.05.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 9100 лв., представляваща левовата равностойност на 9100 германски марки съобразно
валутна митническа декларация № 3103/1338 от
31.07.2001 г. на Дияна Аврамова, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 1563,10 лв., представляваща левовата равностойност на 700 американски долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческ а дек лара ц и я
№ 3103/1338 от 31.07.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 13 200 лв., представляваща левовата равностойност на 13 200 германски марки
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческ а дек лара ц и я
№ 3103/1814 от 09.10.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 6714,60 лв., представляваща левовата равностойност на 3100 американски долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческ а дек лара ц и я
№ 3103/1814 от 09.10.2001 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 15 251 лв., представляваща левовата
равностойност на 10 000 американски долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческ а дек лара ц и я
№ 3103/240 от 26.03.2004 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
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на сумата.
Сумата 18 037,50 лв., представляваща левовата равностойност на 11 100 американски долара съобразно валутна митническа декларация
№ 3103/384 от 21.05. 2004 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 293,37 лв., представляваща левовата
равностойност на 150 евро, съобразно валутна
митническа декларация № 3103/384 от 21.05.
2004 г. на Дияна Аврамова, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане на сумата.
Сумата 18 923 лв., представляваща левовата
равностойност на 11 600 американски долара съобразно валутна митническа декларация № 3103/444
от 04.06.2004 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 12 179,05 лв., представляваща левовата
равностойност на 7550 американски долара съобразно валутна митническа декларация № 3103/97
от 09.02.2006 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 16 594 лв., представляваща левовата
равностойност на 10 240 американски долара
с ъобразно ва л у т на м и т н и ческа дек лара ц и я
№ 3303/299 от 13.04.2006 г. на Дияна Аврамова,
ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане
на сумата.
Сумата 19 580,00 лв., представляваща левовата
равностойност на 10 000 евро съобразно валутна
митническа декларация № 1011/18 от 14.03.2006 г.
на Дияна Аврамова, ведно със законната лихва,
считано от датата на завеждане на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 327,20 лв., представляваща левовата
равностойност на 200 американски долара съобразно валутна митническа декларация № 1011/18
от 14.03.2006 г. на Дияна Аврамова, ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
2. От Дияна Георгиева Аврамова и Аврам Ставрев
Аврамов на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
Поземлен имот с идентификатор 77195.113.408
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-63 от 2006 г. на ИД
на АК, с площ 868 кв.м, с адрес Хасково, Кенана – горско, местност Туристическа хижа, трайно
предназначение – урбанизирана, начин на трайно
ползване – ниско застрояване, стар идентификатор 518000800, съседи: 77195.113.407, 77195.701.1,
77195.113.422, 77195.113.425, 77195.113.409.
Сграда с идентификатор 77195.709.15.2 в поземлен имот с идентификатор 77195.709.15, адрес
Хасково, ж. к. Орфей 37, със застроена площ 17
кв. м, брой етажи – един, предназначение: хангар,
депо, гараж, ведно с отстъпено право на строеж
върху общинска земя, придобита с договор за
отстъпено право на строеж върху общинска земя
от 22.01.1999 г., сключен между Община Хасково
и Дияна Георгиева Аврамова.
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Сграда с идентификатор 77195.709.15.3 в поземлен имот с идентификатор 77195.709.15, адрес
Хасково, ж. к. Орфей 37, със застроена площ
17 кв.м, брой етажи – един, предназначение:
хангар, депо, гараж, ведно с отстъпено право на
строеж върху общинска земя.
Поземлен имот с идентификатор 77195.12.22,
стар идентификатор 012009, с площ 250 кв.м, адрес
местност Бюкя, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – „за
складова база“, при съседи: 77195.12.21, 77195.12.15,
77195.12.11, настояща собственост на Дияна Георгиева Аврамова и Аврам Ставрев Аврамов.
Мотопед марка „Хонда Дио ЗХ“, ДК № Х0962М,
рама № AF351400978, двигател № AF34E1312070.
Товарен автомобил марка „Фолксваген Транспортер“ с ДК № Х3091ТВ, рама № 2862511040,
двигател № СН010537, бензин, цвят – бял.
3. От Дияна Георгиева Аврамова и Аврам Ставрев
Аврамов на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, като сумите са по пазарни стойности
към момента на отчуждаване:
Сумата 11 800 лв., получена от продажбата
на недвижим имот апартамент 40, вх. Б, ет. 7,
с площ 60,25 кв.м, ведно с изба № 40, продаден
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 13, т. ІІІ, рег. № 4502, д. 351 от
20.08.2003 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 11 100 лв., получена от продажбата
на товарен автомобил марка „Мерцедес 1617“,
ДК № Х0603АК, рама № 38501914714326, двигател № 35395110616070, цвят – бял, продаден на
04.11.2003 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 650 лв., получена от продажбата на
блок за дизелов двигател на товарен автомобил
марка „Мерцедес 1617“, ДК № Х0603АК, продаден
на 04.11.2003 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 22 000 лв., получена от продажбата
на лек автомобил марка „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“,
ДК № Х6338АС, рама № WDB2030061А125814,
двигател № 61196230337806, цвят – сив металик,
продаден на 27.03.2008 г., ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане на сумата.
Сумата 14 000 лв., получена от продажбата
на лек автомобил марка „Фолксваген Пасат“,
ДК № Х8484АВ, рама № WVWZZZ3BZVE023692,
двигател № AHU073472, дизел, цвят – тъмносин
металик, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 20 000 лв., получена от продажбата
на товарен автомобил марка „ДАФ 2100“, рег.
№ Х7720АК, рама ХLAAE21НТ00273295, двигател
№ D87521, цвят основен – сл. кост, допълнителен – св.сив, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 15 000 лв., получена от продажбата
на товарен автомобил марка „ДАФ 2100“, ДК
№Х4927АМ, рама № ХLAAE21НТ00273295, двига-
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тел № D87521, продаден на 06.06.2005 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 2400 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Опел Кадет“, ДК №Х3481Р,
рама № W0L000033F2525025, двигател № 1320765,
цвят – кафяв, продаден на 28.07.1999 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 7650 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Мицубиши Паджеро“,
ДК № Х4038АВ, рама № JMB0NV440MJ305827,
двигател № 4D56EF3450, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане на сумата.
Сумата 27 650 лв., получена от продажбата
на товарен автомобил марка „ДАФ 2800“, ДК
№ Х4583АК, рама № XLRAE28KTOE355984, двигател № Н45930, продаден на 05.09.2002 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане на сумата.
Сумата 8600 лв., получена от продажбата на
товарен автомобил марка „Форд Транзит“, ДК
№ Х1677А А, рама № WPOIX XOBVLN У88264,
двигател № Y88264, цвят – бял, продаден на
12.04.2002 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
Сумата 8700 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „Тойота Ланд Круизе“ с
ДК № Х8585АВ, рама № HZJ800012780 двигател № 1HZ0066174, цвят – червен, продаден на
17.12.2003 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане на сумата.
4. От Стефан Аврамов Аврамов, Йорданка Стойчева Панева и Вълка Тенева Ставрева на основание
чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Масивна сграда със застроена площ 100 кв.м,
състояща се от сутеренен етаж със складови и сервизни помещения, първи етаж, състоящ се от магазин със сервизни и битови помещения, жилище на
втори етаж и жилище на мансарден етаж, заедно
с отстъпеното право на строеж за застрояване на
застройка № 5 в общински урегулиран поземлен
имот № VII – за КАА и озеленяване от квартал
247 по плана на гр. Хасково, одобрен със Заповед
№ 1366/1988 г., № 145/1994 г., № 1182/1995 г., при
граници: ул. Цар Страшимир, застройка № 4 и
№ 5, с административен адрес: Хасково, ул. Цар
Страшимир 6 – по нотариален акт, а по скици
№ 556/2010 г. и 6024/2011 г. на СГКК – Хасково:
сграда с идентификатор 77195.714.293.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63
от 05.10.2006 г., разположена в поземлен имот с
идентификатор 77195.714.293, с адрес: Хасково, ул.
Цар Страшимир 6, със застроена площ 106 кв.м,
брой етажи – три, с предназначение – жилищна
сграда еднофамилна, ведно със съответното право
на строеж върху имота, описан в нотариален акт
за дарение на недвижим имот № 93, том І, рег.
№ 730, д. № 68 от 01.03.2005 г.
5. От „Арка“ – ООД, БУЛСТАТ 126640147,
на основание чл. 6 във връзк а с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (при условията на евентуалност, в
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случай че прехвърлените описани по-горе дружествени дялове бъдат върнати в патримониума
на проверяваното лице):
Урегулиран поземлен имот ХІ в кв. 10 по плана
на с. Минерални бани, област Хасково, одобрен
със Заповед № 51/1990 г., целият с площ 1700
кв.м, при граници: две улици, УПИ V и УПИ ІV,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 24, том ІІ, рег. № 2341, д.
199 от 19.03.2004 г.
Урегулиран поземлен имот ХІІ-110 в квартал
10 с площ на имота 593 кв.м по плана на с. Минерални бани, област Хасково, незастроен, при
граници: от две страни улици и УПИ Х и ХI,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 434, т. ІІІ, рег. № 1979, д.
382 от 04.05.2004 г.
Общинско място с площ 90,24 кв.м, предаваемо
към УПИ ХІ, кв.10 по плана на с. Минерални бани,
област Хасково, одобрен със Заповед № 51/90 г.
и № 3/2005 г., при граници на предаваемото
място: две улици, УПИ ХІ и УПИ Х, придобит
с договор за продажба на предаваемо общинско
място от 10.08.2005 г.
Поземлен имот с идентификатор 77195.12.21,
стар ид. 012009, с площ 2668 кв.м, адрес: местност
Бюкя, трайно предназначение – урбанизирана
територия, начин на трайно ползване – за складова база, при съседи: 77195.12.19, 77195.12.22,
77195.12.11, 77195.12.18, 77195.12.15, ведно с пост роените в имота сг рада с идентификатор
77195.12.21.1, застроена площ 78 кв.м, бр. етажи
1, предназначение – друг вид сграда за обитаване,
и сграда с ид. 77195.12.21.2, застроена площ 463
кв.м, бр.етажи 1, предназначение – складова база,
склад – собственост на „Арка“ – ООД, БУЛСТАТ
126640147, със седалище и адрес на управление:
Хасково, ул. Цар Страшимир 6. Делото е насрочено за първо открито съдебно заседание на
27.02.2012 г. в 10 ч.
Съдът у казва на заинтересу ваните лица,
че могат да предявят своите претенции върху
посоченото имущество – предмет на искането,
с оглед разпоредбата на чл. 29 ЗОПДИППД в
срок до приключване на устните състезания в
първата инстанция.
11811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21136/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Караван“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Лайош Кошут 8,
с предмет на дейност: търговия, реклама, маркетинг и всякаква друга дейност, която законите в
Република България не забраняват. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Вълкан Калудов
Вълканов, който го управлява и представлява.
15170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19716/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бриджкорп
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три“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 79, ет. 4,
с предмет на дейност: придобиване, разпореждане
и маркетинг на недвижими имоти, строителство
и финансиране изграждането и управлението на
недвижими имоти, лизингови и консултантски
услуги, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни услуги, сделки
с интелектуална собственост, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ричард Уилям Макдоналд и Таня
Колева Косева-Бошова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
15171
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18009/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мулти мастер“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Бузлуджа 23, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
консултантски услуги в областта на стратегическото управление, бизнес консултации, проучване и развитие, вътрешна и външна търговия
със стоки и услуги в областта на промишленото
производство, качеството и опазването на околната среда, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, импресарски, транспортни и битови услуги, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ивайло Кирилов
Борисов, който го управлява и представлява.
15172
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21181/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бафинекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Марин Големинов 20, с предмет на
дейност: строителство и търговия със строителни
материали; покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; производство и търговия със стоки
и услуги; внос и износ на стоки и услуги; хотелиерство и ресторантьорство; сделки с недвижими
имоти; превозна и спедиторска дейност; търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица; сделки с интелектуална собственост; всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Пиотър Павел Мискевич,
който го управлява и представлява.
15173
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 27.ІІ.2008 г.
по ф. д. № 3495/2004 вписва заличаването на
„Шато Поморие“ – АД.
15174
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистъра по ф. д. № 8822/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Х.С.С.“ – ЕООД.
15175
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.VІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 13415/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Булвеста холдинг“ – АД.
15176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.VІІ.2006 г.
по ф. д. № 6889/93 вписва промени за „Дилингова
финансова компания“ – АД: вписва като прокурист Николай Георгиев Маринов; дружеството
ще се представлява от Камелия Кирилова Ковачева – изпълнителен директор, Веселин Симеонов
Ралчев – председател на СД, и Николай Георгиев
Маринов – прокурист, заедно и поотделно.
15177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21106/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бестбай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Хан
Аспарух 66, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
предоставяне на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание по електронен път,
изработка и поддържане на интернет страници,
хостинг, информационна, програмна дейност,
внос и износ на стоки, консултантски услуги и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Амит Леон Бохенски, който го управлява
и представлява.
15178
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 6820/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уайт фър
вали – апартамент Б 23 Оркид хаус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис І № 44Б, партер, с
предмет на дейност: дружеството ще извършва
по занятие следните сделки: покупко-продажба
и отдаване под наем и управление на недвижими
имоти и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Саймън Марк
Джордж Орлоф и Даниел Ава Орлоф и се управлява и представлява от Артур Саркис Асланян.
15179
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21102/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юсей“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Хан Аспарух
66, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: предоставяне
на интернет услуги, предоставяне на медийно
съдържание по електронен път, изработка и
поддържане на интернет страници, хостинг, информационна, програмна дейност, внос и износ
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на стоки, консултантски услуги и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Амит Леон
Бохенски, който го управлява и представлява.
15180
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.VІ.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 9066/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Лада груп“ – ЕООД.
15181
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.ІІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 1828/98 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Агриматко – България“ – ООД.
15182
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 25.ІІІ.2008 г.
по ф. д. № 16400/2006 вписва промени за „Свепол – 2007“ – АД: вписва промяна на наименованието на „Свепол“ – АД; вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите,
проведено на 29.ІІІ.2007 г.
15183
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.VІ.2007 г.
по ф. д. № 11271/96 вписва промени за „Пътстройприват“ – АД: вписва промени в устава, приети
с решение на общото събрание на акционерите,
проведено на 29.ІХ.2006 г.; вписва промяна в предмета на дейност: консултантска, организационна и
проучвателна дейност, участие в приватизационни
сделки, предприемачество и посредничество, пътностроителна дейност, търговска и транспортна
дейност в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон.
15184
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ІІ.2008 г. по ф. д. № 6075/2003 вписва промени
за „Алмед секюрити“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „Алианс Медика“ – АД,
на Стефан Митков Ненков, 25 дружествени дяла
от „Алианс Медика“ – АД, на Сашо Христов
Радоловски и 20 дружествени дяла от „Алианс
Медика“ – АД, на Сашо Христов Радоловски;
заличава като съдружник „Алианс Медика“ – АД;
вписва като съдружници Стефан Митков Ненков
и Сашо Христов Радоловски; допълва предмета
на дейност с „приемане на съобщения, подадени
на физическа или електронна форма от подателя,
предаването им чрез електронни съобщителни
средства и доставяне на тези съобщения на
получателя като пощенска пратка (след получаване на съответно разрешително); предпечатна
подготовка и печат на документи, факту ри,
пликове, офис и рекламни материали, куриерски
услуги; както и всякаква дейност, незабранена
със закон; заличава като управители Димитър
Георгиев Сеизов и Петър Илиев Иванов; вписва като управител Сашо Христов Радоловски;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Сашо Христов Радоловски; вписва
нов дружествен договор.
15185
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 02.10.2007 г.
по ф. д. № 10977/2005 вписва промени за „Хлебопроизводство“ – АД: вписва промяна в адреса на
управление: София, район „Красно село“, бул. Ген.
Тотлебен 85 – 87; заличава членовете на надзорния
и управителния съвет; вписва съвет на директорите
в състав: Вълко Стоянов Вълев – председател,
Десислава Жекова Танева – зам.-председател,
Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД,
представлявано от Живко Тодоров Куртев; дружеството ще се представлява от Вълко Стоянов
Вълев, Десислава Жекова Танева, Светла Михайлова Боянова и „Конимо“ – АД, представлявано
от Живко Тодоров Куртев, колективно.
15186
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 02.10.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 10977/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Хлебопроизводство“ – АД.
15187
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21105/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дейтинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Хан
Аспарух 66, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
предоставяне на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание по електронен път,
изработка и поддържане на интернет страници,
хостинг, информационна, програмна дейност,
внос и износ на стоки, консултантски услуги и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Амит Леон Бохенски, който го управлява
и представлява.
15188
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.03.2008 г.
по ф. д. № 14683/95 вписва промени за „Старком
интернешънъл“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
23 505 дружествени дяла от Йоанна Цветанова
Христова на Асен Милков Христов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Йоанна Цветанова Христова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Асен
Милков Христов; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 235 050 лв. на 385 050 лв.;
вписва нов учредителен акт.
15189
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2006 г.
по ф. д. № 1894/2004 вписва промени за „Ю енд А
корпорация“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставящи 100 % от капитала
на дружеството, от Юлия Иванова Антонова на
Симеон Валериев Станов; заличава като едноличен собственик и управител Юлия Иванова
Антонова; вписва като едноличен собственик и
управител Симеон Валериев Станов, който ще
управлява и представлява дружеството.
15190
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 06.03.2008 г.
по ф. д. № 3678/2000 вписва прехвърляне на
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предприятието на ЕТ „Валис-С – Станислава
Николова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Юнивърсъл пропърти БГ“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 11146/2004
по описа на СГС).
15191
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ІХ.2007 г. по ф. д. № 3836/2003 вписва промени
за „Кристън“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ул. Проф. Цветан Лазаров 18.
15192
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
07.ІІ.2008 г. по ф. д. № 10374/2002 вписва промени
за „Лизинг партнер“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла, съставляващи 100 % от
капитала на дружеството, от Константин Стоянов
Кожухаров на „Обединение“ – АД; заличава като
едноличен собственик и управител Константин
Стоянов Кожухаров; вписва като едноличен собственик „Обединение“ – АД; допълва предмета
на дейност с „рент-а-кар и дилърство на стоки
втора употреба“; вписва като управител Елена
Георгиева Митова; която ще управлява и представлява дружеството.
15193
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ІІ.2008 г.
по ф. д. № 5693/2002 вписва промени за „Експрес
фаст лизинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Константин Стоянов
Кожухаров на „Обединение“ – АД; заличава като
едноличен собственик и управител Константин
Стоянов Кожухаров; вписва като едноличен собственик на капитала „Обединение“ – АД (рег.
по ф. д. № 13678/2006 по описа на СГС); вписва
като управител Елена Геориева Митова; вписва
промяна в предмета на дейност: рент-а-кар и дилърство със стоки втора употреба; дружеството ще
се управлява и представлява от Елена Георгиева
Митова; вписва нов учредителен акт.
15194
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.VІІ.2007 г. по ф. д. № 1989/90 вписва промени
за „Балканстрой“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Люлин“,
ж. к. Люлин , бл. 206, вх. Д, ап. 102; вписва промяна в дружествения договор.
15195
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.ІХ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 2527/90 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „БКС – Надежда“ – АД.
15196
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.ІІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 8401/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Киров“ – АД.
15197
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.ІІІ.2008 г. допуска прилагането

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

в търговския регистър по ф. д. № 8401/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Киров“ – АД.
15198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 9458/95 вписва промени за „Евроазов“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Лозенец“, ул. Орел
2, ет. 6, ап. 33; заличава като управител Ангел
Георгиев Ангелов; вписва като управител Владимир Георгиев Ангелов, който го управлява и
представлява; вписва нов дружествен договор.
15199
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.ІІІ.2008 г.
по ф. д. № 14062/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Боц – Вит – Богдан Видинов“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Боц – Вит“ – ООД, (рег. по
ф. д. № 11487/2005 по описа на СГС).
15200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
24.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 7232/97 вписва заличаването на „Булесенс продакшън“ – ООД.
15201
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.ІІІ.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 4695/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Карго Линк“ – АД.
15202
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VІ.2007 г. по ф. д. № 4717/2004 вписва
промени за „Аби уорд“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Алис Диъдри Читок
на Адриан Джон Читок; заличава като съдружник Алис Диъдри Читок; дружеството продължава дейността си като „Аби уорд“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала и управител
Адриан Джон Читок; премества седалището и
адреса на управление от София, район „Надежда“,
ж.к. Надежда 1, бл. 133, вх. Б, ап. 31, във Велико
Търново, ул. Никола Габровски 2, ет. 5; вписва
нов учредителен акт.
15203
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.ІІІ.2008 г. по ф. д. № 12461/2000 вписва промяна за „Кариера Студена“ – ЕООД: заличава
като управител Отакар Весели.
15204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.III.2008 г.
по ф.д. № 7638/2005 вписва промени за „Евробет
1“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Николай Славчев Попов; вписва като
член на съвета на директорите Петя Веселинова
Вълкова; премества адреса на управление в София, бул. Андрей Ляпчев 11, ет. 1, ап. 1; вписва
промени в устава, приети на общото събрание на
акционерите, проведено на 27.VII.2007 г.
15205
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.III.2008 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 7638/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Евробет 1“ – АД.
15206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 4691/2002
вписва промени за „Рива – газ“ – ООД: вписва
прехвърляне на 26 дружествени дяла от Иванка
Петрова Главова на Станислава Валериева Гелева
и 27 дружествени дяла от Румен Илиев Драндаров на Димитър Христов Иванов; заличава като
съдружници и управители Румен Илиев Драндаров и Иванка Петрова Главова; вписва като
съдружници и управители Станислава Валериева
Гелева и Димитър Христов Иванов; дружеството
ще се управлява и представлява от Станислава
Валерива Гелева и Димитър Христов Иванов
заедно и поотделно; премества седалището и
адреса на управление от София, район „Овча
купел“, кв. Горна баня, ул. Синьото езеро 14, в
гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, ул. Никола
Й. Вапцаров 4, вх. Б, ет. 3, ап. 22.
15207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени
по ф.д. № 6871/2001 за „Х. С. България“ – ООД:
заличава като съдружник Чавдар Стефанов;
вписва като съдружник „Робул Бетайлигенгст“
ГмбХ, Австрия; вписва промяна в предмета на
дейност: търговия и даване под наем на парцелите, проектиране и строителство, експлоатация,
управление, вземане и отдаване под наем, лизинг,
покупка и продажба на сгради или части от
сгради и други недвижимости, посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти,
мениджмънт и маркетингови услуги, преводачески услуги, организиране и счетоводно отчитане, както и изготвяне на годишни, междинни
и други финансови отчети съгласно Закона за
счетоводството, предприемачество, спедиторска,
комисионна и посредническа дейност, международен и вътрешен транспорт, визови услуги,
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
производствена и търговска дейност, незабранена
от законодателството; дружеството упражнява
тези дейности в страната и в чужбина; вписва
промяна в наименованието на дружеството: „Соравия България“ – ООД; вписва като управител
Чавдар Стефанов; дружеството ще се управлява
и представлява от Валери Русев Атанасов и Чавдар Стефанов самостоятелно; вписва промени
в дружествения договор.
15208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
24.III.2008 г. по ф.д. № 21156/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Дженезис
лаборатори“ – А Д, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Княз
Борис I № 14, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, строително-ремонтни и довършителни дейности, покупка и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерство и ресторантьорство,
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туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизингова
дейност, както и всякаква друга дейност и услуги
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции
с номинална стойност 100 лв. всяка една, със
съвет на директорите в състав: Мила Иво Георгиева – изпълнителен директор, Ралица Василева
Василева и Александра Александрова Самунджи,
и се представлява от изпълнителния директор
Мила Иво Георгиева.
15209
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 14.I.2008 г.
по ф.д. № 1820/2005 вписва заличаването на „Габис – БГ“ – ЕООД.
15210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.V.2006 г. по ф.д. № 1909/2002 вписва промени
за „Одиторска къща – АКБ“ – ООД: заличава
като управител Рангел Христов Танев; дружеството ще се управлява и представлява от Мария
Николаева Банева.
15211
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.III.2008 г.
по ф.д. № 803/96 вписва промени за „Ийст – Уест
Балкантекстил Курсун“ – ООД: заличава като
управители Бедри Йоз и Билал Йозтурк.
15212
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 297/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Агриланд“ – АД.
15299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 865/2006 вписва прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Бети – 90 – Стефанка
Иванова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Бети – 90“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 13482/2007 по описа на СГС).
15300
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.III.2008 г. по ф.д № 3412/98 вписва промени
за „Бонев Софт експерт“ – ООД: заличава като
съдружник Лъчезар Димитров Конев, като дяловете му се поемат от неговите наследници Иванка
Георгиева Конева, Димитър Лъчезаров Конев
и Гергана Лъчезарова Конева в съсобственост,
като наследниците излъчват за представител на
наследените дялове в ОСС на дружеството Иванка
Георгиева Конева.
15301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.III.2008 г. по ф.д. № 3412/98 вписва промени
за „Бонев Софт експерт“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от наследниците на
Лъчезар Димитров Конев на Иванка Георгиева
Конева; вписва като съдружник Иванка Георгиева
Конева; вписва нов дружествен договор.
15302

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.2007 г.
по ф.д. № 8758/2001 вписва промени за „Ем Ес
Ей – мега сървиз адвъртайзинг“ – ООД: заличава като съдружник и прокурист на дружеството
Мартин Георгиев Чобанов; вписва прехвърляне
на 24 дружествени дяла от Мартин Георгиев
Чобанов на Ангел Тошев Тошев; дружеството
продължава дейността си като „Ем Ес Ей – мега
сървиз адвертайзинг“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Ангел Тошев Тошев, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
15303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 10958/2000 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Итафууд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Мария-Луиза 98, с
предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производствена, инженерингова, спедиционна,
транспортна, складова, консултанска и информационна дейност, вът решнот ърговска дейност, внос, износ, реекспорт, представителство,
агентство, комисионерство и посредничество на
български и чуждестранни фирми и физически
лица в страната и в чужбина, покупко-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
участие в задгранични дружества и други инвестиции в страната и в чужбина, рекламна и
мениджърска дейност, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Марко Монтеки, Йорданка Запрянова
Запрянова, Лука Кобре и Стефан Константинов
Василев и се управлява и представлява от Марко Монтеки и Йорданка Запрянова Запрянова
заедно и поотделно.
15304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XII.2007 г.
по ф.д. № 9762/2005 вписва промени за „Иефджи
пропърти сървисиз София“ – АД: вписва като
член на съвета на директорите Петя Николова
Димитрова.
15305
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.XII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9762/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Иефджи пропърти сървисиз София“ – АД.
15306
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.I.2008 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 9762/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Иефджи пропърти сървисиз София“ – АД.
15307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.I.2008 г. по ф.д. № 11488/94 вписва промени
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за „Амфора“ – ООД: премества адреса на управление в София, район „Слатина“, ул. Братован
3, вх. А, ет. 5, ап. 11.
15308
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10487/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Ди Ем Ви“ – АД.
15309
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.III.2008 г. по
ф.д. № 13348/96 вписва промени за „Холдингово
акционерно дружество АКБ корпорация“ – ХАД:
вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 16.VII.2007 г.
15310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.IV.2008 г. по ф.д. № 28878/91 вписва промени за
„Нови Искър 91“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Нови
Искър“, гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. Зорница
2; вписва нов дружествен договор.
15321
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.VI.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10801/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Мултитех“ – ООД.
15322
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 16.IV.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 10801/95 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Мултитех“ – ООД.
15323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
13.III.2008 г. по ф.д. № 11762/2002 вписва промени
за „Корпоративно управление“ – АД: заличава
като член на съвета на директорите и председател
Милена Михайлова Чавдарова-Влъчкова; вписва
като член на съвета на директорите и председател
Катерина Добрева Михайловска.
15324
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.VIII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11762/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Корпоративно управление“ – АД.
15325
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VII.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11762/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Корпоративно управление“ – АД.
15326
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20002/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ес Ди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Чер-
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ковна 31, ет. 1, с предмет на дейност: търговска
дейност със стоки и услуги, търговско посредничество и представителство, консултантска
дейност в областта на финансите, търговията
със стоки, предназначени за строителството,
пазара и стопанисването на недвижими имоти,
покупко-продажба и стопанисване на имоти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Оувър Уотър Бизнес Груп Л.Л.С.“, САЩ, и се
управлява и представлява от управителя Тодор
Димитров Тодоров.
15327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 11290/2006 вписва промени
за „Биариц“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Оборище“, бул. Васил Левски 58А; вписва промяна в
дружествения договор.
15328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ и чл. 14, ал. 3 ЗДСИЦ
с решение от 11.IV.2007 г. по ф.д. № 6641/2006
вписва промени за „Риит“ – АДСИЦ: вписва
изменен ие на фи рмено т о на и менова н ие на
„Риит“ – А ДСИЦ, на акционерно дружество
„Риит“ – АД.
15329
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8827/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Хелиос хотелс“ – ЕАД.
15330
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 8827/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Хелиос хотелс“ – ЕАД.
15331
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13348/96 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Холдингово акционерно дружество
АКБ корпорация“ – ХАД.
15311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва
по ф.д. № 15707/97 прекратяването на „Булфорс
3“ – ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор Христо Сашов Цуцумански с 6-месечен
срок за завършване на ликвидацията от датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на поканата
до кредиторите на дружеството.
15312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 68/2008 вписа промяна за „Айкон – Боровец“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Самоков, ул. Житна чаршия 12,
ет. 2, в София, район „Слатина“, ул. Александър
Жендов, бл. 1, ап. 3.
15313
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 20809/2007 вписа промяна за „Индивидуална практика за първична медицинска помощ
по дентална медицина Илиана – дент“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление
от Добрич, ж.к. Дружба, бл. 66, вх. В, ет. 1, ап. 3,
в София, кв. Белите брези, ул. Професор д-р
Димитър Атанасов 4, ет. 4, ап. 24.
15314
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 736/2004 вписва промени за „Пипиниер
консулт – Агробиотех“ – ООД: заличава като съдружник Цветанка Мартинова Божилова; вписва
прехвърляне на 95 дружествени дяла от Цветанка
Мартинова Божилова на Валя Грозева Манолова;
вписва актуализиран дружествен договор.
15315
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.IV.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 7452/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Груп 2“ – АД.
15316
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.IV.2008 г. по
ф.д. № 7452/2005 вписва промени за „Груп 2“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Марио Василев Каламаров; вписва като член на
съвета на директорите Гинка Христова Радева.
15317
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 13979/2005 по партидата
на „Юнит Пайп България“ – ЕООД, относно седалището и адреса на управление, които следва
да се четат: „София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, ул. Христо Чернопеев 12“.
15318
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.IV.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5011/2006 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „БГ ТВ“ – АД.
15319
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 29/2008 вписа промяна за „Ламда Дитърджънт“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от с. Равно поле в София, район
„Красно село“, ул. Позитано 9, бл. 1, ет. 6, офис 19.
15320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 8827/2001 вписва промени за „Хелиос
хотелс“ – ЕАД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Лозенец“, бул.
Никола Вапцаров 16.
15332
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14744/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Фууд трейдинг“ – АД.
15333

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 25.III.2008 г.
по ф.д. № 7610/2003 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Венко Иванов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „В В Т“ – ООД (рег. по ф.д. № 3834/2006 по
описа на СГС).
15334
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.III.2008 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 19939/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Технос“ – ООД.
15335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2005 г.
по ф.д. № 3793/2003 вписва промени за „Сенса“ – ЕАД: вписва промени в устава, приети на
общото събрание на акционерите, проведено на
10.XI.2005 г.
15336
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 15211/2007 по партидата
на „Скордо“ – ООД: заличава израза „съдружници са Георги Георгиев Петков, Александър
Стефанов Кунчев и Иво Евгениев Евгениев“
и вместо него вписва „съдружници са Георги
Георгиев Петков, „Триесконсултинг“ – ЕООД,
представлявано от Александър Стефанов Кунчев,
и „Касторама“ – ЕООД, представлявано от Иво
Евгениев Евгениев“.
15337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 6689/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радославов – 2003“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Искър“, ж.к.
Дружба 2, бл. 417, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет
на дейност: внос-износ на технологии, машини,
съоръжения, оборудване и продукция от всякакъв
вид, реекспорт, вътрешна и външна търговия със
стоки, резервни части и аксесоари, лицензии,
компенсационни, инженерингови и лизингови
сделки, строителна дейност на обекти от всякакъв характер до завършването им на физически
и юридически лица, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, организация на
спортни, забавни (занимателни игри при разрешение), лиценз, представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни фирми
и физически лица в страната и в чужбина, разкриване на сервизи за поддръжка на машини и
съоръжения от местно и вносно производство,
както и всякаква друга стопанска и търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Радослав Стефанов
Радославов, който го управлява и представлява.
15338
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 14463/2007 по партидата
на „Диба“ – ЕООД, относно имената на едноличния собственик на капитала и управител на
дружеството Илия Найденов Велинов, които да
се четат „Илия Велинов Найденов“.
15339
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 20.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 24771/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Джей и Ел център“ – АД.
15340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 11971/92 вписва промяна
за „Хексим“ – ООД: заличава като прокурист
Чавдар Антонов Чернев.
15341
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.VI.2007 г.
по ф.д. № 7054/2006 вписва промени за „Хил
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Иван Стефанов Цацов на
Асен Иванов Петров; заличава като съдружник
Иван Стефанов Цацов; вписва като съдружник
Асен Иванов Петров.
15342
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 2.VI.2006 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5528/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Булгаройл“ – ООД.
15343
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 16.V.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 5528/2003 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Булгаройл“ – ООД.
15344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по
ф.д. № 18913/95 за „Еси – Ко“ – ООД: премества
адреса на управление в район „Оборище“, ул.
Оборище 78, ет. 1, ап. 2.
15345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2006 г. по ф.д. № 12037/2005 вписва промени за „Ко – Вер България“ – ЕООД: премества
адреса на управление в София, район „Средец“,
бул. Патриарх Евтимий 10, ет. 2/НМ; вписва
изменения и допълнения в устава.
15346
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 5841/2006 вписва промени за „Ева консулт
08“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Параскева Цветанова Първанова на Йорданка Иванова Ковачева; заличава като съдружник
и управител Параскева Цветанова Първанова;
дружеството продължава дейността си като „Ева
консулт 08“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Йорданка Иванова Ковачева, която ще
управлява и представлява дружеството; допълва
предмета на дейност с „финансово-счетоводни
услуги и консултации, посредническа дейност по
наемане на работа, таксиметрови и транспорни
услуги, пътнически превози, козметични и фризьорски услуги“; вписва учредителен акт.
15347
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.XII.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 10892/2001 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Евроводкомерс къмпани“ – ООД.
15348
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.III.2008 г. по ф.д. № 2759/2006 вписва промени
за „Мивато индъстри“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Изгрев“, ул. Акад. Методи Попов 19; вписва нов
учредителен акт.
15349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20508/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Беловодск и път“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Добри Войников 8, вх. А, ет. 3, с предмет
на дейност: покупко-продажба 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, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
кетеринг и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 1 547 000 лв., който се състои
от непарична вноска – недвижим имот на стойност 1 547 000 лв., съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
5.XII.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 659/2007, с едноличен собственик на капитала
Елизабет Христова Явричева-Арнаудова, която
го управлява и представлява.
15350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 494/2007 вписва промяна за „Еврометал“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Благоевградския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от с. Ново
Кономлади, община Петрич, в София, кв. Лозенец,
ул. Димитър Хаджикоцев 5, ап. 16.
15457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
6.IV.2008 г. по ф.д. № 1872/95 вписва заличаването
на „Елекс – Бор“ – ЕООД.
15458
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 20970/91 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Алба Виа“ – АД.
15459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
18.IV.2008 г. по ф.д. № 4036/92 вписва заличаването на „Издателска къща „Мегапрес“ – АД
(съкр. ИК „Мегапрес“ – АД)“, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Тракия 47, ет. 2.
15460
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20174/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нило
99“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Лавеле 32, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
промишлени, хранителни стоки и селскостопанска
продукция, внос и износ, реекспорт, сделки с недвижими имоти, маркетинг, реклама, туристическа
и хотелиерска дейност, преводи и легализация,
паркинг и автосервиз, складова дейност, информационна и програмна дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Сайед Фатах
Афзали, който го управлява и представлява.
15461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 21/2008 вписа промяна за „Фалкон 07“ – ООД,
във връзка с постановено решение на Ловешкия
окръжен съд за промяна на седалището и адреса на
управление от Тетевен, ул. Иван Вазов 2, в София,
район „Лозенец“, ул. Презвитер Козма 34, ет. 4.
15463

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на „Българска
асоциация по ултразвук в медицината“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 04.12.2011 г. в 15 ч. в гр. Сандански,
грандхотел „Сандански“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на асоциацията; 2. избор на
нови ръководни органи; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място в 17 ч.
11778
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Образователен свят“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 9.12.2011 г. в 18
ч. в София, бул. Витоша 91, кабинет 16 на Частна
професионална гимназия по банково дело, търговия
и финанси, при следния дневен ред: 1. утвърждаване
приемането на нови членове на сдружението; 2.
утвърждаване промяна на адреса на управление
на сдружението; 3. освобождаване на членове на
управителния съвет поради изтичане на мандата
му и избор на членове на нов управителен съвет;
4. изменение на устава на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Членовете на сдружението могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
11785
21. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 7 СОУ „Свети
Седмочисленици“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство към 7 СОУ „Свети Седмочисленици“ – София, на 13.12.2011 г. в 18 ч. в София, ул.
Цар Иван Шишман 28, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г.;
2. приемане на нови членове; 3. промени в съвета
на настоятелите; 4. разни.
11780
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11. – Управителният съвет на сдружение
„Арменско физкултурно дружество „Хоментмен“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
дружеството на 17.12.2011 г. в 10,30 ч. в седалището
на настоятелството в София, бул. Тодор Александров 31, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет (УС) за дейността
на сдружението за периода от 2007 г. до 2011 г.;
2. отчет на контролната ревизионна комисия
(КРК); 3. избор на нови ръководни органи на
УС и на КРК; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11845
14. – Управителният съвет на Асоциацията за
развитие на университетското класическо образование (АРУКО) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ кани всички членове и кандидати за
членове на асоциацията на редовно общо събрание на 20.12.2011 г. в 18,30 ч. в 168 аудитория на
Софийския университет, бул. Цар Освободител
15, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2011 г.; 2. финансов отчет;
3. приемане на нови членове; 4. избор на нов
управителен съвет; 5. обсъждане на бъдещата
дейност на сдружението; 6. разни.
11779
11. – Управителният съвет на Българската асоциация по репродуктивна човешка ембриология
(БАРЧЕ) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.12.2011 г. в 10 ч. в
Медицински център „РепроБиоМед“ – София, ул.
Бойчо Огнянов 28, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността до момента; 2. финансов отчет
за 2010 г.; 3. обсъждане и приемане на промени
в устава на БАРЧЕ; 4. избор на нов управителен
съвет и председател на БАРЧЕ.
11736
29. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване“ (АЛДДЗО) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 22.12.2011 г. в 10 ч. в заседателната зала на
офиса на ОЗОФ „Доверие“ – АД, София, ул.
Будапеща 17, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
освобождаване членовете на управителния съвет
на сдружението; 2. избиране на нови членове на
управителния съвет на сдружението и определяне
на неговия мандат; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11831
15. – Управителният съвет на сдружение
„Асоциация на земеделските производители в
България (АЗПБ)“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва извънредно общо събрание
на членовете на 28.12.2011 г. в 10 ч. в София в
сградата на АЗПБ, ул. Владайска 29, ет. 1, при
дневен ред: избор на нов член на УС на АЗПБ.
Поканват се всички членове на асоциацията да
присъстват лично или чрез техни упълномощени
представители. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
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при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете. Писмените
материали по въпросите от дневния ред са на
разположение на посочения адрес на сдружението.
11709
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Асоциация за възстановяване и развитие на породите
„Плевенски кон“ и „Гидран“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо събрание на
сдружението на 12.01.2012 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Люлин, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80, при следния
дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводител, който
да завери ГСО на сдружението за 2009 и 2010 г.;
приемане и одобрение на годишните счетоводни
отчети на сдружението за 2009 и 2010 г.; проект
за решение – ОС избира експерт-счетоводител,
който да завери ГСО на сдружението за 2009 и
2010 г., приема и одобрява годишните счетоводни отчети на сдружението за 2009 и 2010 г.; 2.
отчет на управителния съвет за дейността през
2009 и 2010 г.; проект за решение – ОС приема и
одобрява отчета на управителния съвет за 2009
и 2010 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружението
за дейността им през 2009 и 2010 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението за
дейността им през 2009 и 2010 г.; 4. приемане на
нови членове на клуба; проект за решение – ОС
приема нови членове на сдружението; 5. промени
в управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС приема промени в управителния
съвет на клуба; 6. разни; 7. промяна на устава на
сдружението. Писмените материали са на разположение на членовете в седалището и адреса на
управление на сдружението в София, ж.к. Люлин,
бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе на 12.02.2012 г. в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11719
55. – Управителният съвет на Сдружение за
учителска взаимопомощ, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно (делегатско) събрание на 18.01.2012 г. в 16 ч. в салона
на Синдиката на българските учители на ул. Ген.
Паренсов 11, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за дейността на сдружението и неговата ВС каса за периода 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г.;
2. заключение на РК; 3. предложение за бюджет
и решение за параметрите на дейността на сдружението и ВС касата през 2012 г.; 4. обсъждане
и гласуване на направените предложения. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11717
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
козметиците „Здраве и красота“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.01.2012 г. в 9 ч. в София, бул. Евлоги
Георгиев 40, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността за изминалата 2011 г.; 2. финансов отчет
на изтеклата 2011 г.; 3. програма за дейността
на сдружението за 2012 г.; 4. проектобюджет за
2012 г.; 5. промяна на устава; 6. промяна в със-
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тава на управителния съвет на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11798
8. – Управителният съвет на СНЦ Ротаракт
клуб „Бургас – Приморие“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свик ва редовно общо събрание на
сдружението на 15.12.2011 г. в 19 ч. в Бургас в
конферентната зала на хотел „Аква“ при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2011 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2011 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им за 2011 г.;
4. освобождаване от длъжност на управителния
съвет; 5. избор на нови членове на управителния
съвет; 6. приемане на бюджет на сдружението; 7.
приемане на изменения в правилника на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11747
10. – Управителният съвет на СК „Мега ман“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 21.12.2011 г. в 9 ч. във
Варна, ул. Патлейна 8, при следния дневен ред: 1.
промяна в управителния съвет на СК „Мега ман“;
2. промени в устава на сдружението; 3. промяна
в адреса на управлението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в събранието.
11748
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Ездови спортен клуб Болкан хорсис“, Етрополе,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо
събрание на сдружението на 13.01.2012 г. в 10 ч.
в Етрополе, Софийска област, ул. Здравец 8, при
следния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводител, който да завери ГСО на сдружението за 2009 и
2010 г.; приемане и одобрение на годишните счетоводни отчети на клуба за 2009 и 2010 г.; проект за
решение – ОС избира експерт-счетоводител, който
да завери ГСО на сдружението, приема и одобрява
годишните счетоводни отчети на клуба за 2009 и
2010 г.; 2. отчет на управителния съвет за дейността
през 2009 и 2010 г.; проект за решение – ОС приема
и одобрява отчета на управителния съвет за 2009 и
2010 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет на клуба за дейността им
през 2009 и 2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния
съвет на клуба за дейността им през 2009 и 2010 г.;
4. приемане на нови членове на клуба; проект за
решение – ОС приема нови членове на клуба; 5.
промени в управителния съвет на клуба; проект за
решение – ОС приема промени в управителния съвет
на клуба; 6. разни; 7. промяна на устава на сдружението. Писмените материали са на разположение
на членовете в седалището и адреса на управление
на сдружението в Етрополе, Софийска област, ул.
Здравец 8. При липса на кворум на основание
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
11718
20. – Управителният съвет на Националната професионална федерация на енергетиците,
Козлодуй, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава свиква отчетно-изборен конгрес (общо
събрание) в Козлозуй в зала „Синдикати“ на
17.12.2011 г. в 8,30 ч. при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет; 2. финансов отчет;
3. изменение и допълнение на устава; 4. избор на
председател и гл. секретар на НПФЕ; 5. избор
на преседател на контролния орган; 6. избор на
членове на УС, ИС, КС; 7. решения, резолюции
и декларации; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът (общото
събрание) се отлага с един час и се насрочва на
същото място и със същия дневен ред.
11708
20. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по ориентиране – Ловеч“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.12.2011 г. в 10 ч. в
Ловеч, пл. Тодор Кирков, Младежки дом, ет. 2,
стая 18, при следния дневен ред: 1. регистрация
на членовете на общото събрание; 2. приемане
на нови членове на общото събрание; 3. отчет за
дейността на сдружението; 4. приемане на отчета
на управителния съвет; 5. обсъждане и гласуване
на проект за изменение и допълнение на устава
на сдружението; 6. избор на органи на управление; 7. предложение, обсъждане и гласуване на
размера на членския внос. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16 ч., при същия дневен ред.
11749
39. – Управителният съвет на баскетболен
клуб „Хебър“, Пазарджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 20.12.2011 г. в 18 ч. в Спортна
зала „Васил Левски“ общо събрание при дневен
ред: избор на нов управителен съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
11706
12. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство при СОУ „Св. Патриарх Евтимий“,
Пловдив, ул. Иван Вазов 19, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
УН на 13.12.2011 г. в 18 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за предходната година; 2. промени в списъчния
състав – избор на нови членове и освобождаване
на стари; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счита за редовно независимо
от броя на присъстващите.
11713
50. – Управителният съвет на СНЦ „Съюз на
инвалидите – дружество Пловдив“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 21.12.2011 г. в 10 ч. в Клуба на офицерите и сержантите от резерва в ж. к. Тракия,
зад бл. 213, Пловдив, при следния дневен ред: 1.
избиране на преброители, комисия по проверка
на пълномощията и ръководство на събранието; 2.
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отчетен доклад на управителния съвет; 3. доклад
на контрольора за 2006 – 2011 г.; 4. изказвания; 5.
избор на нов управителен съвет; 6. предложения
за промени в устава на сдружението и гласуването
им. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
11707
10. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство на ПМГ „Добри Чинтулов“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 19.12.2011 г. в 17 ч. в сградата
на ПМГ „Добри Чинтулов“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
отчетния период; 2. приемане на нови членове;
3. промени в устава на сдружението; 4. промени
в състава на управителния съвет; 5. разни.
11712
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Скаутски клуб „Мадарски
конник“, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 14.12.2011 г. в 14 ч. в
Шумен, ул. Антим І № 6, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за допълнение на чл. 6,
т. 1 от устава на сдружението – основни цели; 2.
приемане на решение за допълване на чл. 7, ал. 1
от устава на сдружението – основен предмет на
дейност на сдружението; 3. промяна състава на
управителния съвет на сдружението и избор на
нов председател; 4. приемане на нови членове на
сдружението; 5. изключване на досегашни членове
на сдружението; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11786
20. – Управителният съвет на ГСНЦ „За
Леденик“, с. Леденик, община Велико Търново,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 15.12.2011 г. в 16 ч. в сградата
на читалището в с. Леденик, община Велико
Търново, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет; 2. отчетен доклад
на контролния съвет; 3. разглеждане на молби
за приемане на нови членове на сдружението; 4.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет и на контролния съвет и от длъжност членовете им; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
избор на нов контролен съвет; 7. промяна в устава
на сдружението; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11797
Веселин Луканов Банков – синдик на ТД „Веслец“, Враца, в производство по несъстоятелност,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 689 ТЗ обявява, че е изготвил списъци на
предявени приети и неприети вземания по чл. 686,
ал. 1 и чл. 687 ТЗ по т. дело № 10/2010 на Врачанския окръжен съд, търговско отделение, които са
на разположение в канцеларията на съда.
11705
Ганка Илиева Илиева – ликвидатор на СД
„Илиев – 51 – Илиеви СИЕ“, гр. Гулянци, област Плевен, в ликвидация по ф. д. № 882/91,
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на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
дружеството да предявят в законно установения
срок вземанията си.
11714
Георги Жеков Георгиев – ликвидатор на фондация „Лева 2010“, с. Славянци, област Бургас,
в ликвидация по ф. д. № 31/2010 на Бургаския
окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
фондацията да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
11750
Емил Григоров Григоров, Мирослав Данов
Стефанов и Борислав Емилов Ортов – ликвидатори на сдружение „Комуникации без граници“,
София, в ликвидация по ф. д. № 5611/2004 на СГС,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ
канят кредиторите на сдружението за предявят
вземанията си.
11781
Златка Георгиева Иванова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Асоциация на
фризьорите в България – Хасково“, в ликвидация
по ф. д. № 25/2001 по описа на Хасковския окръ-
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жен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите да предявят
вземанията си срещу сдружението в рамките на
шестмесечния срок на ликвидация на сдружението, а именно до 17.03.2012 г. включително.
11715
Зорница Иванова Радулова-Карлова и Милена
Пенева Янузова – ликвидатори на адвокатско
дружество „Карлова и Янузова“, София, в ликвидация по ф. д. № 219/2009, на основание чл. 267
ТЗ и чл. 75, ал. 7 от Закона за адвокатурата
канят кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си на адрес София, Столична община, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 105, ет. 1,
ап. 2, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
11830
Мария Иванова Димитрова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Млади европейци
за Крумовград“, Крумовград, в ликвидация по
ф.д. № 4/2010 на Кърджалийския окръжен съд,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
11716

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.
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