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ЗАКОН

за изменение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от
2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд
от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84
от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88,
94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110
от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18,
50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г.,
бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и бр. 15, 23, 66 и 68
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
Параграф единствен. Параграф 8 от преходните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 72
от 2006 г.; изм., бр. 65 от 2008 г. и бр. 18 от
2010 г.) се отменя.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 29 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3066

УКАЗ № 78
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за пазарите на финансови инструменти, приет
от ХLIІI Народно събрание на 29 април 2015 г.
Издаден в София на 5 май 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ,
бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от
2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от
2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от
2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „е“ след думата „Комисията“ се
добавя „от 10 август 2006 година за прилагане
на Директива 2004/39/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
задълженията за водене на регистри за инвестиционните посредници, отчитането на
сделките, прозрачността на пазара, допускането на финансови инструменти за търгуване,
както и за определените понятия за целите
на посочената директива, наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1287/2006“.
2. В буква „и“ думите „на Комисията“ се
заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 думите „Директива 2006/48/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
предприемането и осъществяването на дейност
от кредитните институции (преработена)“ се
заменят с „Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на
дейност от кредитните институции и относно
п руденциа лни я на дзор върх у к реди т ни те
институции и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана
по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“.
2. В т. 11 думите „Директива 2006/48/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
предприемането и осъществяването на дейност
от кредитните институции (преработена)“ се
заменят с „Директива 2013/36/ЕС“.
3. В т. 12 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите по чл. 8, ал. 6“.
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Инвестиционните посредници, с
изключение на тези по ал. 2, 3, 5 и 6, трябва
да разполагат с начален капитал не по-малко
от 1 500 000 лв. Инвестиционните посредници, в чийто лиценз е включено извършването
на дейността по чл. 5, ал. 2, т. 8, трябва да
разполагат с начален капитал не по-малко
от 1 500 000 лв.
(2) Инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги
и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, но който
държи пари или финансови инструменти на
клиенти и който предлага една или повече от
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услугите по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 или 4, трябва
да разполага с начален капитал не по-малко
от 250 000 лв.
(3) Инвестиционен посредник, в чийто
лиценз не е включено държането на пари
или финансови инструменти на клиенти и не
извършва инвестиционните услуги и дейности
по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6, трябва да разполага с
начален капитал не по-малко от 100 000 лв.
(4) За целите на ал. 2 и 3 поддържането на
позиции във финансови инструменти извън
търговския портфейл с цел инвестиране на
собствен капитал не се смята за извършване
на дейност по чл. 5, ал. 2, т. 3.
(5) Инвестиционен посредник, който не
е лицензиран да предоставя допълнителни
услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 и който предоставя
само една или повече от инвестиционните
услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и/или 5, и
който няма право да държи пари или финансови инструменти на клиенти, и за който
поради тази причина не могат да възникнат
задължения към клиенти, трябва да отговаря
на едно от следните изисквания:
1. да разполага с начален капитал в размер
не по-малко от 100 000 лв.;
2. да има застраховка „Професионална
отговорност“, валидна на цялата територия
на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, или друга съизмерима гаранция, която покрива вредите, които
могат да настъпят вследствие на виновно
неизпълнение на задълженията му, свързани с неговата дейност като инвестиционен
посредник; минималната застрахователна
сума на застраховката е в размер на левовата равностойност на 1 000 000 евро – за
всяка застрахователна претенция, и левовата
равностойност на 1 500 000 евро – за всички
застрахователни претенции за една година;
3. да е налице комбинация от изискванията,
посочени в т. 1 и 2, която да осигурява ниво
на покритие, аналогично на това по т. 1 или 2.
(6) Местни дружества по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
26 юни 2013 година относно пруденциалните
изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27
юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“, които за извършваната от
тях дейност желаят да бъдат лицензирани по
реда на този закон и да се ползват от правата
по чл. 15, ал. 4, трябва да разполагат с начален
капитал в размер не по-малко от 100 000 лв.
(7) Началният капитал на инвестиционните
посредници, с изключение на тези по ал. 5 и 6,
се състои от един или повече от елементите,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
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(8) Не по-малко от 25 на сто от капитала
по ал. 1 – 6 трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на лиценз, а
останалата част – в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление по чл. 14, ал. 4.
(9) Инвестиционните посредници издават
само безналични акции с право на един глас.
Ако инвестиционният посредник е дружество
с ограничена отговорност, всеки съдружник
има толкова гласове в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.“
§ 4. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Инвестиционният посредник
трябва да притежава собствен капитал, който
е адекватен на поетите от него рискове, свързани с дейността му, и определен при спазване изискванията на този закон, актовете по
прилагането му и Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционен посредник, лицензиран
да предоставя инвестиционни услуги по чл. 5,
ал. 2, т. 3 и 6, е длъжен да отговаря на изисквания за ликвидност съгласно този закон,
Регламент (ЕС) № 575/2013 г. и актовете по
прилагането им.
(3) Други изисквания към инвестиционните
посредници относно капитала, капиталовата
адекватност и ликвидност, видовете капиталови буфери, които трябва да поддържат,
условията и редът за тяхното формиране и
актуализиране, както и за освобождаване от
задължението за поддържане на капиталови
буфери, условията и редът за освобождаване
от изискванията за ликвидност, за воденето
на отчетност и оповестяването на информация от инвестиционните посредници, както
и надзорът за спазването на тези изисквания
се определят с наредба, както и с Регламент
(ЕС) № 575/2013. С наредбата могат да бъдат
оп ределени и финансови те инст ру мен т и,
които инвестиционните посредници могат
да държат за собствена сметка, в случаите,
когато извършват инвестиционни услуги по
чл. 5, ал. 2, т. 2.
(4) Инвестиционният посредник е длъжен
да отстрани посочените от заместник-председателя непълноти и други несъответствия
с п ри лож ими те нормат ивни изиск вани я,
включително с Международните стандарти
за финансово отчитане, допуснати в отчетите за капиталова адекватност и ликвидност,
както и във финансовите отчети, регистри и
други счетоводни документи в определен от
заместник-председателя разумен срок.“
§ 5. В чл. 10 ал. 3 се отменя.
§ 6. Създава се чл. 10а:
„Ч л. 10а. Замест ник-п редседат ел я т извършва преглед на правилата, стратегиите,
процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник съгласно този закон,
Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по
прилагането им, като отчита техническите
критерии за надзорен преглед и оценка, и
оценява рисковете, на които е изложена или

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

предизвиква дейността на инвестиционния
посредник. Редът, начинът и техническите
критерии за извършване на прегледа и оценката се определят с наредба.“
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 8 и 9 след думите „колективно
инвестиране“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) № 575/2013“.
2. В ал. 7:
а) създава се ново изречение трето: „За
целите на а л. 2 заместник-председател ят
извършва и справка в базата данни за административните санкции, поддържана от
Европейския банков орган (ЕБО).“;
б) досегашното изречение трето става
изречение четвърто.
3. В ал. 8 се създава т. 3:
„3. шест месеца в банки и/или предприятия
по т. 1 и една година и 6 месеца в държавни
институции и/или публичноправни субекти
по т. 2.“
§ 8. Създава се нов чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) В състава на управителния и
контролния орган се включват лица с необходимите знания, умения и професионален
опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник
дейности и основните рискове, на които той
е или може да бъде изложен.
(2) Членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник
отделят достатъчно време, за да осигурят
надлежното изпълнение на възложените им
функции.
(3) Членове на управителния и контролния
орган на инвестиционния посредник могат
да бъдат и лица, които участват в управлението на други юридически лица, ако това
не възпрепятства ефективното изпълнение
на задълженията им в управлението на инвестиционни я посредник. Ог раничени ята
за участие едновременно в управлението на
инвестиционния посредник и на други лица,
както и условията и редът за освобождаване
от тези ограничения се определят с наредба.“
§ 9. Досегашният чл. 11а става чл. 11б.
§ 10. В чл. 15, ал. 1 и 2 думите „и на актовете по прилагането му“ се заменят с „на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по
прилагането им“.
§ 11. В чл. 16, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „чл. 8“ се добавя „и 8а“.
2. В т. 14 думите „и актовете по прилагането му“ се заменят със „с Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и актовете по прилагането им“.
§ 12. В чл. 18, ал. 1 думите „услуги и дейности във връзка с финансови инструменти“
се заменят с „дейност като инвестиционен
посредник“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1, т. 4 след думите „извършването
на нарушение“ се добавя „по чл. 32, ал. 1 и 2
от Закона за Комисията за финансов надзор“,
а след думите „колективно инвестиране“ се
добавя „на Регламент (ЕС) № 575/2013“.
2. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. инвестиционният посредник престане
да отговаря на изискванията за капиталова
адекватност или ликвидност на закона, на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по
прилагането им;“
б) в т. 4 след думите „колективно инвестиране“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) № 575/2013“.
3. В ал. 5 думите „съответния окръжен съд“
се заменят с „Агенцията по вписванията“, а
след думите „или“ се добавя „до компетентния съд“.
§ 14. В чл. 21, ал. 6 думите „Окръжният
съд“ се заменят с „Агенцията по вписванията“.
§ 15. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Инвестиционният посредник
изгражда и поддържа вътрешна организация
в съответствие с естеството, обхвата и сложността на извършваната от него дейност, като
прилага и осигурява:
1. организационна структура с ясно зададени, прозрачни и последователни нива на
отговорност;
2. подходящи системи за вътрешен контрол,
вк лючително надеж дни административни
процедури;
3. квалифициран персонал, материално,
техническо и програмно осигуряване;
4. условия за извършването на инвестиционните услуги и дейности, непрекъснато
и редовно, и в съответствие с изискванията
на този закон и актовете по прилагането му;
5. условия за предотвратяване и установяване на конфликти на интереси, а когато
такива конфликти възникнат – за справедливо третиране на клиентите, разкриване на
информация и предотвратяване увреждането
на интересите на клиентите;
6. условия за спазване на съществуващите
правила за лични сделки в инвестиционния
посредник;
7. условия за съхраняване на цялата информация за извършените услуги и дейности
по чл. 5, ал. 2 и 3;
8. условия в случаите, когато държи финансови инструменти и парични средства на
клиенти, за спазване изискванията на чл. 34;
9. условия за незабавно и точно изпълнение
на клиентски нареждания, както и за изпълнение на идентични нареждания по реда на
постъпването им;
10. условия за запазване на клиентския
интерес в случаите на обединяване на нареждания;
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11. ефективни стратегии и политики за
установяване, управление, наблюдение, оценка
и докладване на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен и за водене
на счетоводна отчетност;
12. ефективни правила за ограничаване
на риска при възлагане на изпълнението на
важни оперативни функции или услуги по
чл. 5, ал. 2 и 3 на трето лице;
13. ефективни процедури за контрол и защита на информационните системи;
14. политики и практики за възнагражденията на лицата, които работят за инвестиционния посредник, като изискванията към
политиката за възнагражденията и нейното
оповестяване се определят с наредба;
15. подходящи и ефективни процедури за
подаване на вътрешни сигнали от служителите
на инвестиционния посредник за нарушения
в инвестиционния посредник, които следва
да осигурят:
а) защита от несправедливо третиране на
служителите на инвестиционния посредник,
които подават сигнали за нарушения;
б) защита на личните данни в съответствие
със Закона за защита на личните данни за
лицето, което подава сигнала за нарушение,
както и на личните данни на лицата, за които
се сигнализира, че са извършили нарушението;
в) гарантиране на поверителност във всички случаи за лицата, които подават сигнали
за нарушения, освен ако нарушаването на
поверителността се налага в предвидени от
закон случаи при последващо досъдебно или
съдебно производство.
(2) Инвестиционният посредник прилага
системи за вътрешен контрол, административни и счетоводни процедури, които позволяват
по всяко време проверка за съответствието
на дейността на инвестиционния посредник
с правилата, приети в съответствие с този
закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете
по прилагането им.
(3) Стратегиите и политиките по ал. 1, т. 11
за установяване, управление, наблюдение и
докладване на рисковете, на които е изложен
или може да бъде изложен инвестиционният
посредник, включват и рисковете, породени от
макроикономическата среда, в която инвестиционният посредник действа при съответната
фаза на икономическия цикъл.
(4) Вътрешната организация по ал. 1 се
определя с правила, приети от управителния
орган на инвестиционния посредник, чието
минимално съдържание се определя с наредба.
Правилата трябва да осигуряват изпълнение
на и ден т и чни к лиен тск и нареж дани я по
реда на постъпването им. Инвестиционният
посредник извършва периодичен преглед на
правилата най-ма лко веднъж годишно, а
при необходимост – и на по-кратък период
от време.
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(5) Инвестиционният посредник определя
подходящи съотношения между постоянните
и променливите възнаграждения на лицата,
които работят за инвестиционния посредник,
като променливите елементи на възнагражденията не надхвърлят 100 на сто от постоянните елементи.“
§ 16. Създават се чл. 24а – 24д:
„Чл. 24а. (1) Управителният, съответно контролният орган на инвестиционния посредник,
в зависимост от вътрешното разпределение
на функциите:
1. отговаря за ефективното и надеждно
управление на инвестиционния посредник
в съответствие с нормативните изисквания,
включително за подходящото разпределение на задълженията и отговорностите при
определяне на организационната структура,
за приемането на правилата по чл. 24 и за
контрола за тяхното изпълнение, както и за
предотвратяване и установяване на конфлик
тите на интереси;
2. одобрява и контролира изпълнението
на стратегическите цели на инвестиционния
посредник и на стратегията относно риска и
вътрешното управление;
3. осигурява целостта и непрекъснатото
функциониране на системите за счетоводно
и финансово отчитане, включително финансови и оперативни контроли, и съответствие
на дейността с нормативните изисквания и
приложимите стандарти;
4. ръководи и контролира изпълнението на
изискванията съгласно този закон относно разкриването и предоставянето на информация;
5. отговаря за упражняването на ефективен
контрол спрямо висшия ръководен персонал;
6. контролира и периодично оценява ефективността на системите за управление в инвестиционния посредник, като при необходимост
предприема необходимите мерки за отстраняване на констатираните несъответствия.
(2) Инвестиционните посредници, които
извършват дейност на територията на Република България, предоставят на комисията информацията по чл. 435, параграф 2, буква „в“
от Регламент (ЕС) № 575/2013 в срок три дни
от датата на нейното оповестяване.
(3) Критериите, на които инвестиционният
посредник трябва да отговаря, за да се смята
за значим с оглед на размера, вътрешната
организация, характера, обхвата и сложността
на извършваната от него дейност, се определят с наредба.
(4) Инвестиционните посредници, които
са значими с оглед на размера, вътрешната
организация и характера, обхвата и сложността
на извършваната от тях дейност:
1. създават комитет по възнагражденията;
2. създават комитет по риска;
3. изпълняват други изисквания, определени
с наредбата по ал. 3.
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Чл. 24б. Инвестиционният посредник е
длъжен да разполага с отдел за вътрешен
контрол, който функционира независимо и
осъществява постоянен контрол за спазване от
страна на лицата, на които е възложено управлението на инвестиционния посредник, и от
всички други лица, които работят по договор
за инвестиционния посредник, на този закон,
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по
прилагането им. Структурата, организацията,
правомощията и взаимоотношенията на отдела
за вътрешен контрол с другите органи и лица,
работещи за инвестиционния посредник, се
определят с правила, приети от управителния
орган на инвестиционния посредник.
Чл. 24в. (1) В случай на подадено от клиент лимитирано нареждане с предмет акции,
допуснати до търговия на регулиран пазар,
което не се изпълнява незабавно съгласно
действащите пазарни условия, инвестиционният посредник е длъжен, освен ако клиентът
даде изрично други нареждания, да улесни
възможно най-ранното изпълнение на подаденото нареждане, като го оповести публично
по начин, достъпен и за другите участници
на пазара.
(2) Задължението по ал. 1 се смята за
изпълнено от инвестиционния посредник с
предаване на лимитираното нареждане на
регулиран пазар и/ или многостранна система
за търговия.
(3) В наредба може да бъде предвидено,
че инвестиционният посредник може да не
спази задължението по ал. 1, ако обемът на
нареждането не съответства на нормалния
пазарен обем.
Чл. 24г. (1) Съхраняваната от инвестиционния посредник информация за сключените
сделки с финансови инструменти за сметка на
клиент трябва да съдържа данни най-малко за
самоличността на клиента и за предприетите
действия по изпълнение на Закона за мерките
срещу изпирането на пари и Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма.
(2) Инвестиционният посредник съхранява
информацията за извършените услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 най-малко 5 години.
Чл. 24д. (1) С разрешение на заместникпредседателя:
1. инвестиционен посредник, който не извършва нито една от инвестиционните услуги
и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и който
изпълнява нареждания на клиенти във връзка
с финансови инструменти, може да държи
такива инструменти за собствена сметка;
2. могат да бъдат ограничени изискванията
към инвестиционен посредник за поддържането на вътрешен план за възстановяване при
влошено финансово състояние;
3. инвестиционен посредник, който е значим, може да бъде освободен от изискването
за създаване на комитет по риска;
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4. инвестиционен посредник може да определи различно ниво на съотношение между
постоянните и променливите елементи на
възнагражденията от това по чл. 24, ал. 5;
5. инвестиционен посредник може да бъде
освободен от ограничения за участие едновременно в управлението на инвестиционния
посредник и на други лица.
(2) С решение на комисията по предложение на заместник-председателя могат да
бъдат освободени инвестиционни посредници
от едно или повече от задълженията им във
връзка с поддържането на капиталови буфери.
(3) Условията и редът за издаването на разрешенията по ал. 1 и на решението по ал. 2,
както и редът за издаване на разрешенията
и одобренията по Регламент (ЕС) № 575/2013
се определят с наредба.“
§ 17. Създават се чл. 25а и 25б:
„Ч л. 25а. Инвест иц ионни я т посредник
изготвя и предоставя в комисията вътрешен
план за възстановяване, съдържащ действия
и мерки, които той може да предприеме при
значително влошаване на финансовото му
състояние. Заместник-председателят може
да издаде мотивирана препоръка за промяна
на плана за възстановяване. Изискванията
към плана за възстановяване се определят
с наредба.
Чл. 25б. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, изпадне във финансови затруднения, които могат да
доведат до повишаване на системния риск и/
или да застрашат стабилността на пазара на
финансови инструменти, комисията приема
план за контролирано преструктуриране.
(2) Условията и редът за приемането и
прилагането на плана по ал. 1 се определят
с наредба.“
§ 18. В чл. 26в, ал. 3, т. 2 думите „Директива 2006/48/ЕО“ се заменят с „Директива
2013/36/ЕС“.
§ 19. В чл. 26д, ал. 2, т. 4 думите „и актовете
по прилагането му“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането
им“.
§ 20. В чл. 29, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
§ 21. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 съюзът „и“ се заменя с „и/или“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Инвестиционният посредник поддържа
архив на всички сделки, услуги и дейности,
извършени от него, и документира системите
и процесите, които използва за изпълнение
изискванията на този закон, Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и актовете по прилагането им по
начин, който позволява на комисията и на
заместник-председателя при упражняване
на надзорните си функции да установят, че
инвестиционният посредник изпълнява задълженията си, включително по отношение на
клиентите и потенциалните клиенти.“
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§ 22. В чл. 38, ал. 5 в текста преди т. 1
думата „чрез“ се заменя с „по един от следните начини“.
§ 23. Създават се чл. 38а и 38б:
„Чл. 38а. (1) Всички инвестиционни посредници, с изключение на инвестиционните посредници по чл. 8, ал. 5, оповестяват
ежегодно, поотделно за Република България,
държавите членки и третите държави, в които
имат дъщерни дружества или са установили
клонове, следната информация на консолидирана основа:
1. наименование/я, описание на дейностите
и географско местоположение;
2. размер на оборота;
3. брой служители на пълен работен ден
(еквивалентна база);
4. финансов резултат от дейността преди
данъчно облагане;
5. начислени данъци върху финансовия
резултат от дейността;
6. получени държавни субсидии, ако има
такива;
7. доходност на активите, получена като
отношение на нетната печалба към общото
балансово число.
(2) Информацията по ал. 1 подлежи на
независим финансов одит и се публикува като
приложение към годишния финансов отчет
на индивидуална или когато е приложимо,
на консолидирана основа.
Чл. 38б. (1) Инвестиционният посредник
уведомява Национална агенция по приходите
за сделките по придобиване на акции на публични дружества от дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим и техните действителни собственици
по смисъла на Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява от
инвестиционния посредник по електронен път
в 7-дневен срок от сключването на сделката.“
§ 24. В чл. 48, ал. 2 думите „чл. 24, ал. 4 – 6“
се заменят с „чл. 24в“.
§ 25. В чл. 50, ал. 2 думите „Член 24, ал. 6“
се заменят с „Член 24в, ал. 3“, а думите „на
Комисията“ се заличават.
§ 26. В чл. 51, ал. 4 думите „чл. 24, ал. 4 – 6“
се заменят с „чл. 24в“.
§ 27. В чл. 53, ал. 2 и 3 думите „на Комисията“ се заличават.
§ 28. В глава трета, раздел V се създават
чл. 63а – 63в:
„Чл. 63а. (1) При постъпило искане от
компетентния орган на приемащата държава
членка за определяне на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република
България, като значим комисията съвместно с
компетентния орган на приемащата държава
членка или с консолидиращия надзорен орган,
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ако има такъв, взема решение за определяне
на даден клон като значим в срок два месеца
от получаване на искането.
(2) Определянето на клон на инвестиционен посредник, лицензиран в Република
България, за значим не засяга правомощията
и функциите на комисията и на заместникпредседателя по този закон.
(3) Комисията предоставя на компетентния орган на приемащата държава членка
информацията по чл. 72к, ал. 2, т. 3 и 4 и
изпълнява задълженията по чл. 72, ал. 1, т. 3
в сътрудничество с компетентния орган на
държавата членка по произход.
(4) При възникване на извънредна ситуация
съгласно чл. 72д, ал. 1 комисията уведомява
централните банки – членове на Европейската
система на централните банки, Европейския
съвет за системен риск (ЕССР) и органите
по чл. 25, ал. 10 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
Чл. 63б. (1) Комисията предоставя на компетентните органи на приемащата държава
членка, в която е открит значим клон на
инвестиционен посредник, лицензирани в
Република България:
1. информация за резултатите от оценките
на риска за тези инвестиционни посредници и
където е приложимо – по чл. 72б, ал. 1, т. 1;
2. решенията по чл. 118, ал. 1, т. 10 – 22 и
ал. 3, доколкото са от значение за съответния клон.
(2) Комисията консултира компетентните
органи на приемащите държави членки, в
които са открити значими клонове на инвестиционни посредници, лицензирани в Република
България, относно оперативните планове за
възстановяване на ликвидността, ако това е
от значение за оценка на ликвидния риск,
произтичащ от експозиции, деноминирани
в местната парична единица в приемащата
държава членка.
Чл. 63в. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е
създал значим клон в друга държава членка
и чл. 72ж – 72и не се прилагат, комисията
създава и председателства надзорна колегия
от компетентни органи от тези държави членки с цел улесняване на сътрудничеството по
чл. 63а, ал. 3 и 4 и по чл. 116а. Надзорната
колегия се създава и извършва дейността си
въз основа на писмени правила, определени от
комисията след консултация със съответните
компетентни органи.
(2) Комисията определя компетентните
органи, които ще участват във всяко заседание или дейност на надзорната колегия,
като отчита значението на тези органи за
надзорната дейност, която ще бъде планирана
или координирана, включително възможното
въздействие върху финансовата стабилност в
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съответните държави членки съгласно чл. 12,
ал. 2 от Закона за Комисията за финансов
надзор и чл. 63а, ал. 3 и 4.
(3) Комисията предоставя предварително
на всички членове на надзорната колегия
информаци ята относно организаци ята на
заседанието, основните въпроси, които ще
се обсъждат, и действията, които ще се разглеждат. Комисията предоставя своевременно
на всички членове на надзорната колегия и
цялата информация относно взетите на тези
заседания решения и предприетите мерки.“
§ 29. В чл. 68, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 1,
т. 4 и ал. 4, 6 – 8“ се заменят с „чл. 24, ал. 1,
т. 7, чл. 24в, ал. 1 и 3, чл. 24г“.
§ 30. В глава трета, раздел VII се създават
чл. 68а и 68б:
„Чл. 68а. (1) Комисията може да поиска
от консолидиращия надзорен орган, ако има
такъв, или от компетентния орган от държавата членка по произход определен клон на
инвестиционен посредник, различен от инвестиционен посредник по чл. 95 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, лицензиран в държава членка,
чрез който осъществява дейност в Република
България, да се смята за значим. В искането се посочват причините за определяне на
клона за значим, като изрично се отбелязва
и следната информация:
1. дали пазарният дял на съответния клон
на инвестиционния посредник от гледна точка
на държаните клиентски активи надвишава
две на сто в Република България;
2. възможното въздействие от спирането
или прекратяването на дейността на инвестиционния посредник върху пазарната ликвидност, платежните системи и системите за
клиринг и сетълмент в Република България, и
3. размерът и значението на съответния
клон, като се взема предвид броят на клиентите му спрямо финансовата система на
Република България.
(2) Комисията съвместно с компетентния
орган на държавата членка по произход и с
консолидиращия надзорен орган, ако има
такъв, вземат решение за определяне на даден клон като значим в срок два месеца от
постъпване на искането.
(3) Ако в срока по ал. 2 не бъде постигнато съвместно решение, Комисията взема
самостоятелно решение в срок два месеца
от изтичане на срока по ал. 2. Комисията
предоставя решението на консолидиращия
надзорен орган и на компетентния орган от
държавата членка по произход.
(4) Решенията по ал. 2 и 3 се мотивират, като в тях се посочват становищата на
консолидиращия надзорен орган и/или на
компетентния орган от държавата членка по
произход.
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(5) Определянето на клон на инвестиционен посредник от държава членка за значим
не засяга правомощията и функциите на
комисията и на заместник-председателя по
този закон.
(6) Комисията, съответно заместник-председат ел я т с ът ру д н и чат на ком пе т ен т н и я
орган от държавата членка по произход при
изпълнение на задълженията му съгласно
чл. 112, параграф 1, буква „в“ от Директива
2013/36/ЕС.
Чл. 68б. (1) Когато в Република България
е създаден значим клон на инвестиционен
посредник със седалище в друга държава
членка, Комисията се консултира с компетентните органи на държавата членка по
произход относно оперативните планове за
възстановяване на ликвидността, ако това
е от значение за оценка на ликвидния риск,
произтичащ от експозиции, деноминирани в
местната парична единица.
(2) Когато компетентните органи на държавата членка по произход не са консултирали
комисията или когато в резултат на консултацията комисията смята, че оперативните
планове за възстановяване на ликвидността не
са адекватни, тя може да се обърне към ЕБО
и да поиска съдействие в съответствие с чл. 19
от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на
Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331/12
от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък
Регламент (ЕС) № 1093/2010.“
§ 31. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и холдингите със смесена дейност при условията и по реда на този
закон“ се заменят с „финансовите холдинги
със смесена дейност или на холдингите със
смесена дейност, които имат за дъщерно дружество инвестиционен посредник, лицензиран
в Република България, освен ако в закон е
предвидено друго“.
2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Инвестиционните посредници, финансовите холдинги, финансовите холдинги със
смесена дейност или холдингите със смесена
дейност, които са обект на надзор на консолидирана основа от страна на комисията, въвеждат вътрешни правила, процедури и механизми
за спазване изискванията на чл. 11а, чл. 24,
ал. 1, т. 1, 2, 11 – 14, ал. 2, 4 и 5, чл. 24а, 25а
и 25б и в дъщерните си дружества, включително в тези, които не са обхванати от този
закон. Правилата, процедурите и механизмите
трябва да са последователни и добре интегрирани и да позволяват дъщерните дружества
да изготвят всякакви данни и информация от
значение за целите на надзора.
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(5) Финансовите холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност предоставят
цялата необходима информация на комисията
за установяване спазването на изискванията
на този закон и на актовете по прилагането
му и на Регламент (ЕС) № 575/2013, както и за
разследване на нарушения на тези изисквания.
(6) Когато инвестиционен посредник, който
е институция майка от Европейския съюз, или
инвестиционен посредник, контролиран от
финансов холдинг майка от Европейския съюз
или от финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз, докаже пред
комисията, че прилагането на изискванията
за въвеждане на правила, процедури и механизми по ал. 5 е незаконосъобразно съгласно
законодателството на третата държава, в която
е установено съответното дъщерно дружество,
те не се прилагат за това дъщерно дружество.“
§ 32. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) Комисията осъществява надзор
на консолидирана основа в случаите, когато:
1. инвестиционен посредник, лицензиран
в Република България, е институция майка
в държава членка или институция майка от
Европейския съюз;
2. предприятието майка на инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
е финансов холдинг майка в държава членка,
финансов холдинг майка от Европейския съюз,
финансов холдинг майка със смесена дейност
от Европейския съюз или финансов холдинг
майка със смесена дейност в държава членка;
3. предприятието майка на инвестиционен
посредник и на кредитна институция, лицензирани в Република България, е финансов
холдинг майка в държава членка, финансов
холдинг майка от Европейския съюз, финансов
холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз или финансов холдинг майка
със смесена дейност в държава членка, когато
инвестиционният посредник е с по-голямо
балансово число от кредитната институция.
(2) Когато финансов холдинг майка в
държава членка, финансов холдинг майка от
Европейския съюз или на финансов холдинг
майка със смесена дейност в държава членка
е учреден в Република България и е предприятие майка на инвестиционен посредник,
лицензиран в Република България, както и
на още една или повече институции, лицензирани в други държави членки, надзорът
на консолидирана основа се осъществява от
комисията.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато предприятията майки на инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, и на
институция или институции, лицензирани в
друга или други държави членки, обхващат
повече от един финансов холдинг или финансов
холдинг със смесена дейност със седалища в
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различни държави членки и които имат във
всяка от тези държави членки за дъщерни
дружества кредитни институции. В този случай консолидираният надзор се упражнява от
компетентния орган, лицензирал кредитната
институция с най-голямо балансово число.
(4) Когато финансов холдинг или финансов
холдинг със смесена дейност е предприятие
майка на повече от една институции, лицензирани в Европейски съюз, и нито една от
тези институции не е лицензирана в държавата
членка, в която финансовият холдинг или
финансовият холдинг със смесена дейност е
учреден, надзорът на консолидирана основа се
осъществява от комисията, ако институцията с
най-голямо балансово число е инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България.
Този инвестиционен посредник се смята за
контролиран от финансов холдинг майка от
Европейския съюз или от финансов холдинг
майка със смесена дейност от Европейския
съюз.
(5) По споразумение с компетентните органи на съответните държави членки комисията
може да не приложи условията по ал. 2 – 4,
ако прилагането им е неподходящо с оглед
участващите институции и относителната
значимост на тяхната дейност в отделните
държави. В споразумението се определя компетентният орган, който ще осъществява надзор
на консолидирана основа. Преди сключване
на споразумението комисията дава възможност на инвестиционния посредник, който е
предприятие майка, съответно на финансов
холдинг майка от Европейския съюз или на
финансов холдинг майка със смесена дейност
в държава членка, учредени в Република
България, или на инвестиционния посредник,
който се явява институцията с най-голямо
балансово число, в определен от нея срок да
изрази своето мнение.
(6) По искане на компетентен орган комисията може да участва в консултации и да
подписва споразумения относно определянето
на компетентен орган, който ще осъществява
надзор на консолидирана основа съгласно ал. 5.
В този случай комисията може да започне да
осъществява надзор на консолидирана основа,
без да са налице условията по ал. 2 – 4.
(7) Комисията уведомява Европейската
комисия и ЕБО за сключените споразумения
по ал. 6, съгласно които тя ще осъществява
надзор на консолидирана основа.“
§ 33. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Лицата, избрани за членове на
управителния или на контролния орган на
финансов холдинг или на финансов холдинг
със смесена дейност, трябва да бъдат с добра
репутация и да притежават професионален
опит, необходим за управление на дейността
на холдинга. Член 11а се прилага съответно.“
§ 34. Член 72 се изменя така:
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„Чл. 72. (1) В случаите, когато е консолидиращ надзорен орган съгласно този раздел,
в допълнение на задълженията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 комисията:
1. координира събирането и разпределението на относима или съществена информация
в условията на действащо предприятие и в
извънредни ситуации;
2. планира и координира надзорната дейност в сътрудничество със съответните компетентни органи;
3. планира и координира надзорната дейност
в сътрудничество със съответните компетентни органи, а при необходимост – и с централните банки, при подготовката на действия в
случай на извънредна ситуация, включително
неблагоприятно развитие на състоянието на
финансовите пазари, като при възможност се
използват установени канали за връзка при
управлението на кризи.
(2) Планирането по ал. 1, т. 3 включва
мерките по чл. 72к, ал. 2, т. 4 и чл. 72л, ал. 1,
изготвянето на съвместни оценки, изпълнението на планове за непредвидени обстоятелства
и информиране на обществеността.
(3) В случаите, когато съответните компетентни органи не сътрудничат на комисията
в степента, необходима за изпълнението на
задълженията є по ал. 1, тя може да отнесе
въпроса за разглеждане от ЕБО.“
§ 35. В глава трета, раздел VII се създават
чл. 72а – 72т:
„Чл. 72а. Извън случаите по чл. 69 и 70,
когато в надзора на консолидирана основа
попада инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, и компетентният
орган, който осъществява надзора на консолидирана основа, не изпълнява разпоредби на
националното си законодателство, въвеждащи
изискванията на чл. 112, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, комисията може да отнесе
въпроса за разглеждане от ЕБО.
Чл. 72б. (1) В случаите, когато съгласно
чл. 69 и 70 комисията е консолидиращ надзорен орган или когато не е, но в надзора на
консолидирана основа попада инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
който е дъщерно дружество на институция
майка от Европейския съюз, на финансов
холдинг майка от Европейския съюз или на
финансов холдинг майка със смесена дейност
от Европейския съюз, комисията предприема
необходимите действия в рамките на своите
правомощия за постигането на съвместно решение с другите компетентни органи относно:
1. прилагането на нормативните изисквания
за определяне на адекватността на собствения
капитал на групата институции на консолидирано ниво по отношение на финансовото
състояние и рисковия профил на тази група,
както и на изискуемото ниво на собствения
капитал за прилагането на чл. 118, ал. 1, т. 11
към всяко лице от групата институции и на
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консолидирана основа; в този случай решението се взема в срок 4 месеца, след като
комисията, когато е консолидиращ надзорен
орган, представи на останалите заинтересовани компетентни органи доклад, съдържащ
оценка на риска на групата институции, съответно в срок 4 месеца, след като съответният
компетентен орган, упражняващ надзор на
консолидирана основа, представи аналогична
информация;
2. мерките за третиране на всички важни
въпроси и съществени констатации, свързани
с надзора върху ликвидността, както и с адекватността на организацията и третирането на
рисковете и във връзка с необходимостта от
специфични за конкретната институция изисквания за ликвидност; в този случай решението
се взема в срок един месец, след като комисията, когато е органът, упражняващ надзор
на консолидирана основа, представи доклад,
съдържащ оценка на профила на ликвидния
риск на групата институции, съответно в срок
един месец, след като съответният консолидиращ надзорен орган представи аналогична
информация.
(2) При вземането на решение по ал. 1 се
отчита оценката на риска на дъщерните дружества, извършена от компетентните органи.
(3) Решението по ал. 1 се изготвя в писмена
форма, мотивира се подробно и се предава от
комисията, когато тя е консолидиращ надзорен
орган, на компетентния орган, упражняващ
надзор спрямо институцията майка от Европейския съюз. В случай на разногласие, по
искане на някой от останалите заинтересовани
компетентни органи, комисията се консултира
с ЕБО. Комисията може да се консултира с
ЕБО и по своя инициатива.
Чл. 72в. (1) В случай че компетентните
органи не достигнат до съвместно решение в
сроковете по чл. 72б, решението се взема на
консолидирана основа от комисията, когато тя
е консолидиращ надзорен орган, след отчитане
оценката на риска на дъщерните дружества,
извършена от съответните компетентни органи. Ако в сроковете по чл. 72б, ал. 1 някой
от компетентните органи е отнесъл въпроса
до ЕБО, комисията взема решението си съобразно решението на ЕБО по чл. 19, параграф
3 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(2) В случаите, когато комисията упражнява надзор на индивидуална или подконсолидирана основа спрямо дъщерни дружества
на институция майка от Европейския съюз
или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, или на финансов холдинг майка
със смесена дейност от Европейския съюз,
при вземане на решения по ал. 1 тя взема
предвид становищата и препоръките, дадени
от консолидиращия надзорен орган, както и
решението на ЕБО по чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 г.
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(3) Решенията по ал. 1 и 2 се изготвят в
писмена форма, мотивират се подробно, като
отчитат оценката на риска, становищата и
резервите на другите компетентни органи.
Комисията предоставя решението по ал. 1
на съответните компетентни органи и на
институцията майка от Европейския съюз.
Чл. 72г. (1) Комисията прилага съвместните
решения по чл. 72б, както и решенията на
другите компетентни органи, аналогични на
решенията по чл. 72в.
(2) Решенията по чл. 72б и 72в се преразглеждат ежегодно или при извънредни
обстоятелства, ако компетентен орган, отговарящ за надзора върху дъщерни дружества
на институция майка от Европейския съюз
или на финансов холдинг майка от Европейския съюз, или на финансов холдинг майка
със смесена дейност от Европейския съюз,
отправи писмено и обосновано искане към
комисията за актуализиране на решение по
ал. 1. В този случай преразглеждането се
извършва съвместно с компетентния орган,
отправил искането.
Чл. 72д. (1) При възникване на извънредна
ситуация, включително в случаите по чл. 18
от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или при неблагоприятно развитие на пазарите, което
може да застраши ликвидността на пазара
и стабилността на финансовата система в
Република България или в друга държава
членка, в която са лицензирани дружества от
групата или са установени значими клонове,
комисията, когато е консолидиращ надзорен
орган, информира незабавно ЕБО и органите
по чл. 25, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 10 от Закона
за Комисията за финансов надзор, като им
предоставя цялата информация от значение
за изпълнението на техните функции.
(2) Ако за целите на надзора на консолидирана основа, упражняван от комисията, е
необходима информация, която вече е била
предоставена на друг компетентен орган, за
да се предотврати повторното є предоставяне
на заинтересованите компетентни органи, комисията я изисква от съответния компетентен
орган, когато това е възможно.
Чл. 72е. (1) За целите на надзора на консолидирана основа комисията сключва писмени
споразумения за координация и сътрудничество с компетентните органи за надзор
в съответните държави членки. Комисията
може да поеме отговорност за изпълнението
на допълнителни надзорни задачи, когато това
е предвидено в съответното споразумение.
(2) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно
дружество на институция от държава членка,
комисията може въз основа на споразумение
по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 с
компетентния орган на институцията майка
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от Европейския съюз да му делегира отговорността за надзора върху инвестиционния
посредник – дъщерно дружество.
(3) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дружество
майка на институция в държава членка, комисията може въз основа на споразумение
по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 със
съответния компетентен орган да поеме отговорност за надзора над институцията – дъщерно дружество.
(4) Комисията уведомява ЕБО за сключването и съдържанието на споразуменията
по ал. 2 и 3.
Чл. 72ж. (1) Комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, създава надзорни колегии на компетентните органи за улесняване
изпълнението на функциите по чл. 72 – 72г и
осигурява подходящо ниво на координация и
сътрудничество, а при необходимост – и участие на съответните компетентни органи на
трети държави, когато е целесъобразно, при
спазване на изискванията за поверителност и
на правото на Европейския съюз. В надзорните
колегии могат да участват и компетентните
органи, отговарящи за надзора върху дъщерни
дружества на институция майка от Европейския съюз, на финансов холдинг майка от
Европейския съюз или на финансов холдинг
майка със смесена дейност от Европейския
съюз, компетентните органи на приемащата
държава членка, в която са установени значими
клонове, при необходимост – и централните
банки от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).
(2) Комисията може да участва в надзорни
колегии, създадени от други компетентни
органи, когато те са консолидиращи надзорни органи съгласно Директива 2013/36/ЕС и
Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) За създаването и дейността на надзорните колегии комисията, след консултации с
другите компетентни органи, сключва с тях
писмени споразумения по чл. 72е.
(4) Надзорните колегии по ал. 1 създават
необходимите условия и ред за:
1. обмен на информация между компетентните органи и ЕБО в съответствие с чл. 21
от Регламент (ЕС) № 1093/2010;
2. постигане на съгласие по възлагане на
задачи и делегиране на правомощия на доброволна основа;
3. определяне на план за извършване на
надзорни проверки, основан на оценка на
риска на групата;
4. повишаване ефективността на надзора
чрез премахване на излишното дублиране
на надзорни изисквания, включително във
връзка с исканията за информация по чл. 72д
и чл. 72к, ал. 5;
5. последователно прилагане на предвидените в този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013
и актовете по прилагането им изисквания за
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пруденциален надзор по отношение на всички
дружества в групата, без да се засягат възможностите и правото на преценка, предоставени
от правото на Европейския съюз;
6. прилагане на чл. 72, ал. 1, т. 3 при отчитане дейността на други надзорни колегии
или групи, които могат да бъдат създадени
в тази област.
(5) Комисията си сътрудничи с ЕБО и с
другите компетентни органи, когато участва
в надзорни колегии. Изискванията за поверителност не могат да възпрепятстват обмена
на поверителна информация.
(6) Създаването и дейността на надзорна
колегия не засяга правомощията на комисията,
съответно на заместник-председателя, по този
закон, по Закона за Комисията за финансов
надзор и по Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 72з. (1) В случаите, когато е консолидиращ надзорен орган, комисията ръководи
заседанията на надзорната колегия и определя
компетентните органи, които ще участват във
всяко заседание или дейност на колегията,
като отчита значението на тези органи на
надзорната дейност, която ще бъде планирана
или координирана, включително възможното
въздействие върху финансовата стабилност в
съответните държави членки, и задълженията
във връзка с надзора върху значимите клонове.
(2) Като консолидиращ надзорен орган комисията предварително предоставя на всички
членове на надзорната колегия информацията
относно организацията на заседанието, основните въпроси и действията, които ще се обсъждат. Комисията предоставя своевременно
на всички членове на надзорната колегия и
цялата информация относно взетите на тези
заседания решения и предприети мерки.
(3) Комисията в качеството си на консолидиращ надзорен орган и при спазване на
изискванията за поверителност информира
ЕБО за дейността на надзорните колегии,
които ръководи, включително при извънредни
ситуации, и му предоставя цялата информация от съществено значение за сближаване
на надзорните практики.
Чл. 72и. В случай на разногласие между
компетентните органи, участващи в надзорната колегия, комисията като участник в нея
може да отнесе съответния въпрос до ЕБО и
да поиска съдействието му в съответствие с
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Чл. 72к. (1) Комисията по своя инициатива предоставя на съответните компетентни
органи информацията, която е съществена и/
или относима за упражняване на надзорните
им функции за прилагането на Директива
2013/36/ЕС и на Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) За целите на ал. 1 съществена е всяка информация, която би могла да повлияе
върху оценката на финансовата стабилност
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на институция или на финансова институция
от съответната държава членка и включва
следното:
1. описание на правната, управленската
и организационната структура на групата,
включващо всички поднадзорни лица и нерегулирани дъщерни дружества, значимите
клонове и предприятията майки в групата, и
посочване на компетентните органи, упражняващи надзор върху поднадзорните лица в
групата;
2. процедури за събиране и проверка на
информация от институциите в групата;
3. затруднения в дейността на институции
или в дейността на други дружества от групата,
които могат сериозно да засегнат дейността
на институциите;
4. административни наказания и надзорни
мерки, наложени от комисията по реда на този
закон, включително налагането на допълнителни капиталови изисквания или ограничения
за използване на усъвършенствания подход
за измерване при изчислението на задължителния собствен капитал съгласно чл. 312,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) По искане на компетентен орган на
държава членка, упражняващ надзор върху
дъщерните дружества на институции майки
от Европейския съюз или на институции,
контролирани от финансови холдинги майки от Европейския съюз или от финансови
холдинги майки със смесена дейност от Европейския съюз, спрямо които комисията е
консолидиращ надзорен орган, тя предоставя
информацията, която е относима за упражняване на надзорните им функции.
(4) Комисията си сътрудничи с ЕБО и
предоставя цялата необходима информация за
изпълнение на задълженията му при условията
и по реда на Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(5) В случаите, когато комисията упражнява надзор върху инвестиционен посредник,
контролиран от институция майка от Европейския съюз, при необходимост от информация относно прилагането на подходите и
методиките съгласно Директива 2013/36/ЕС
и Регламент (ЕС) № 575/2013, комисията се
свързва с консолидиращия надзорен орган в
съответната държава членка, когато е възможно този орган да разполага с необходимата
информация.
Ч л. 72л. (1) Преди да вземе решение,
което е от значение и за дейността на друг
компетентен орган, комисията се консултира
с него, както и с консолидиращия надзорен
орган, ако решението се отнася до съществени надзорни мерки и административни
наказания, наложени от комисията, съответно от заместник-председателя, включително
на лагането на допълнителни капита лови
изисквания или ограничения за използването
на вътрешни модели за операционния риск
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при изчисляване на собствения капитал за
надзорни цели съгласно чл. 312, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага,
когато е необходимо комисията незабавно да
вземе решение, както и когато консултациите
могат да затруднят или да осуетят ефективността на съответно решение. В този случай
комисията уведомява компетентните органи
при първа възможност.
Чл. 72м. Комисията може да отнесе въпроса
за разглеждане от ЕБО по реда на чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 в случаите, когато:
1. компетентен орган не є е предоставил съществена информация по смисъла на
чл. 72к, ал. 2;
2. искането за обмен на относима информация е отказано или не е изпълнено в
разумен срок.
Чл. 72н. (1) По искане на компетентен орган
комисията извършва проверка на определена
информация за инвестиционен посредник,
финансов холдинг, финансов холдинг със
смесена дейност, финансова инстит у ци я,
дружество за спомагателни услуги, холдинг
със смесена дейност, дъщерни дружества,
които извършват дейност на територията на
Република България, спрямо които комисията
упражнява надзор.
(2) Комисията може да възложи на компетентния орган, изискал информацията, или на
външен одитор, или на експерт да извърши
проверката.
(3) Когато инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена
дейност, финансова институция, дружество
за спомагателни услуги, холдинг със смесена
дейност или дъщерно дружество, върху които
комисията упражнява надзор, извършва дейност в друга държава членка, комисията може
да поиска от съответния компетентен орган
да извърши проверка на определена информация за това лице. В този случай комисията
може да поиска да извърши и самостоятелно
проверката или да участва в извършването є.
Чл. 72о. (1) Когато компетентен орган не е
включил в надзора на консолидирана основа
инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, комисията може да поиска
от предприятието майка информация, която
може да улесни надзора над този инвестиционен посредник.
(2) Когато комисията упражнява надзор на
консолидирана основа съгласно този закон,
тя може да изиска от дъщерните дружества
на инвестиционни посредници, лицензирани
в Република България, на финансов холдинг,
или на финансов холдинг със смесена дейност,
когато тези дъщерни дружества не са включени
в обхвата на надзора на консолидирана основа, информацията по чл. 72п. В този случай
се прилага процедурата за предоставяне и
проверка на информацията съгласно чл. 72п.
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Чл. 72п. (1) Когато холдинг със смесена
дейност е предприятие майка на един или
повече инвестиционни посредници, лицензирани в Република България, комисията може
да изисква от холдинга и от неговите дъщерни
дружества информация, която е подходяща за
целите на надзора на консолидирана основа
над дъщерните дружества – инвестиционни
посредници.
(2) Комисията може да извършва самостоятелно или с помощта на назначени за
целта лица проверка на място в съответното
дружество с цел проверка на получената информация по ал. 1.
(3) Ако холдингът със смесена дейност
или едно от неговите дъщерни дружества е
застраховател, комисията може да провери
получената информация по ал. 1 и по реда
на чл. 72т.
(4) Ако холдингът със смесена дейност или
едно от неговите дъщерни дружества не са
учредени в Република България, получената
информация по ал. 1 може да бъде проверявана и по реда на чл. 72н.
Чл. 72р. (1) Когато холдинг със смесена
дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредници, лицензирани
в Република България, комисията упражнява
общ надзор както върху сделките между тези
инвестиционни посредници и холдинга, така
и върху сделките между инвестиционните
посредници и другите дъщерни дружества на
холдинга, без да се нарушават изискванията на
част четвърта от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционните посредници по ал. 1
въвеждат адекватни процеси за управление
на риска и механизми за вътрешен контрол,
включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицират,
измерват, наблюдават и контролират по подходящ начин сделките с холдинга със смесена
дейност и с неговите дъщерни дружества.
Инвестиционните посредници по ал. 1 уведомяват комисията за всяка значима сделка
с холдинга със смесена дейност и с неговите
дъщерни дружества, различна от сделките по
чл. 394 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Процедурите и сделките по тази алинея са обект
на надзор от комисията. Изискванията, на
които сделките трябва да отговарят, за да се
смятат за значими, се определят с наредба.
Чл. 72с. (1) Когато предприятие майка и
някое от неговите дъщерни дружества – институции, едно от които е инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
са установени в различни държави членки, комисията си сътрудничи и обменя информация
със съответните компетентни органи, която
да позволи или да подпомогне упражняването
на надзора на консолидирана основа.
(2) Когато предприятието майка е учредено в Република България, но комисията не
упражнява надзор на консолидирана основа
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съгласно чл. 70, по искане на органа за надзор на консолидирана основа комисията има
право да изисква от предприятието майка
информацията, която би била необходима
за надзора на консолидирана основа, като я
предоставя на този компетентен орган.
(3) Правомощията на комисията за събиране
на информация по ал. 2 не водят до задължение
за комисията да упражнява надзор на само
стоятелна основа върху предприятието майка,
когато е финансов холдинг, финансов холдинг
със смесена дейност, финансова институция
или дружество за спомагателни услуги.
(4) Правомощията на комисията за събиране на информация по чл. 72п не водят
до задължения за надзор на самостоятелна
основа върху холдинга със смесена дейност
и дъщерните му дружества, които не са инвестиционни посредници и не са включени в
обхвата на надзора на консолидирана основа.
Чл. 72т. (1) Когато упражнява надзор на
консолидирана основа върху инвестиционен
посредник, финансов холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или холдинг със
смесена дейност, който контролира едно или
повече дъщерни дружества, които са застрахователи или други предприятия, предоставящи инвестиционни услуги, които подлежат
на лицензиране от комисията, комисията
си сътрудничи и обменя информация със
съответните компетентни органи с цел да
съдейства за упражняване на надзора върху
дейността и цялостното финансово състояние
на поднадзорните лица.
(2) Комисията поддържа списък на финансовите холдинги и на финансовите холдинги
със смесена дейност, върху които упражнява
надзор на консолидирана основа. Комисията
предоставя този списък на другите компетентни органи, на Европейската комисия и на
ЕБО и ги уведомява за всяка промяна в него.
(3) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, е дъщерно
дружество на институция, финансов холдинг
или финансов холдинг със смесена дейност
от трета държава и спрямо този инвестиционен посредник не се упражнява надзор на
консолидирана основа от комисията или от
друг компетентен орган, комисията проверява
дали инвестиционният посредник е обхванат
от надзор на консолидирана основа, съответстващ на изискванията на този закон и
Регламент (ЕС) № 575/2013. Комисията проверява по своя инициатива или по искане на
предприятието майка или на дъщерното дружество, подлежащи на лицензиране и надзор
в държава членка, и провежда консултации
със съответния компетентен орган.
(4) При извършване на проверката по
ал. 3 комисията взема предвид становището
на Европейския банков комитет дали правилата за надзор на консолидирана основа на
съответната трета държава биха постигнали

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

целите на надзора на консолидирана основа
съгласно чл. 111 – 127 от Директива 2013/36/
ЕС. След приключване на проверката и преди
вземането на решение комисията се консултира и с ЕБО.
(5) Ако установи, че не се упражнява надзор
на консолидирана основа или че упражняваният надзор не съответства на изискванията
на този закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013,
комисията може да приложи спрямо инвестиционния посредник – дъщерно дружество
по ал. 3, подходящи надзорни мерки за постигане целите на надзора на консолидирана
основа върху него. Комисията прилага тези
надзорни мерки след консултации със съответните компетентни органи, включително и
на третата държава.
(6) В случаите по ал. 5 комисията може да
поиска учредяването на финансов холдинг или
на финансов холдинг със смесена дейност, със
седалище на територията на държава членка,
и спрямо него да се прилагат изискванията на
надзора на консолидирана основа, установени
в този закон.“
§ 36. В чл. 78, изречение второ думите
„11а“ се заменят с „11б“.
§ 37. В чл. 87, ал. 4 думите „на Комисията“
се заличават.
§ 38. В чл. 94, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 4,
7 и 8“ се заменят с „чл. 24в, ал. 1, чл. 24г“.
§ 39. В чл. 98, ал. 5 в текста преди т. 1
думите „на Комисията“ се заличават.
§ 40. В чл. 99, ал. 5 в текста преди т. 1
думите „на Комисията“ се заличават.
§ 41. Наименованието на част трета се
изменя така: „Взаимодействие с други компетентни органи, Европейската комиси я,
Европейския орган за ценни книжа и пазари
и Европейския банков орган“.
§ 42. Наименованието на глава шеста се
изменя така: „Сътрудничество и обмен на
информация с други компетентни органи,
Европейския орган за ценни книжа и пазари
и Европейския банков орган“.
§ 43. В чл. 104, ал. 3 думите „на Комисията“ се заличават.
§ 44. В чл. 107, ал. 3 думите „на Комисията“ се заличават.
§ 45. В чл. 114, ал. 1 думите „на чл. 24,
ал. 1, т. 4 и ал. 4, 7 и 8“ се заменят с „на
чл. 24, ал. 1, т. 7, чл. 24в, ал. 1, чл. 24г“.
§ 46. В глава шеста се създава раздел IIа
с чл. 116а – 116д:
„Раздел IIа
Обмен на информация с други компетентни
органи и Европейския банков орган при упражняване на надзор за спазване на изискванията
за капиталова адекватност и ликвидност
Чл. 116а. (1) Комисията при осъществяване
на надзорните си правомощия за спазване на
изискванията за капиталова адекватност и
ликвидност си сътрудничи със съответните
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компетентни органи, когато инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
осъществява дейност чрез клон в друга държава
членка или когато инвестиционен посредник
от друга държава членка осъществява дейност
чрез клон в Република България.
(2) При осъществяване на сътрудничеството
по ал. 1 комисията обменя със съответните
компетентни органи информация и документи:
1. относно управлението и собствеността
върху инвестиционните посредници, необходими за надзора или проверката на условията
за тяхното лицензиране;
2. необходими за осъществяване на надзора над инвестиционните посредници на
индивидуална основа и на консолидирана
основа, включително тяхната ликвидност,
платежоспособност, ограниченията за големите експозиции, други фактори, които могат
да повлияят на системния риск, породен от
дейността на инвестиционния посредник, административните и счетоводните процедури
и механизмите за вътрешен контрол.
(3) По искане на компетентен орган на
приемаща държава членка комисията предоставя разяснения за начина, по който са
взети предвид информацията и констатациите,
предоставени по ал. 2.
(4) В случаите, когато инвестиционен посредник, лицензиран в друга държава членка, извършва дейност в Република България
чрез клон, комисията може да отправи до
компетентните органи на държавата членка
по произход искане за разяснения по какъв
начин са взети предвид предоставените от
нея информация и констатации.
(5) Когато смята, че предоставената от нея
информация по ал. 2 не е довела до пред
приемане на подходящи мерки, комисията,
след като уведоми компетентните органи на
държавата членка по произход и ЕБО, предприема подходящи мерки за предотвратяване
на последващи нарушения с цел защита на
интересите на потребителите на услуги или
на стабилността на финансовата система.
(6) Когато комисията не е съгласна с мерките, които компетентният орган на приемащата държава членка възнамерява да приложи
въз основа на предоставената от комисията
информация и разяснения, тя може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО съгласно
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Чл. 116б. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България,
извършва дейност чрез клон в една или повече
държави членки, комисията незабавно изпраща на компетентните органи на приемащата
държава членка информацията и направените
констатации, получени във връзка с надзора
върху ликвидността съгласно част шеста от
Регламент (ЕС) № 575/2013 и с надзора на
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консолидирана основа, доколкото те са от
значение за защитата на инвеститорите в
съответната приемаща държава членка.
(2) Когато по отношение на инвестиционен посредник, лицензиран в Република
България, извършващ дейност в една или
повече държави членки чрез клон, възникнат
или има основателни съмнения, че може да
възникнат ликвидни затруднения, комисията
незабавно информира за това компетентните
органи на всички приемащи държави членки,
включително и за изготвянето и прилагането
на план за възстановяване и за предприетите
надзорни мерки.
Чл. 116в. В случаите, когато компетентен
орган на държава членка не е предоставил
на комисията съществена информация или
искане на комисията за обмен на подходяща
информация е отказано или не е изпълнено
в разумен срок, комисията може да отнесе
въпроса за разглеждане от ЕБО по реда на
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
Чл. 116г. (1) В случаите, когато инвестиционен посредник, лицензиран в друга държава членка, извършва дейност в Република
България чрез клон, компетентните органи
на държавата членка по произход, след като
предварително уведомят комисията, могат самостоятелно или с помощта на упълномощени
за целта лица да извършат на място в клона
проверка на информацията по чл. 116а, ал. 2.
Компетентните органи на държавата членка
по произход могат за целите на проверката
на място да се позоват на една или повече
от проверките по чл. 72н.
(2) Комисията, след като предварително
уведоми компетентни органи на приемащата
държава членка, може да извършва проверки
на място в клон на инвестиционен посредник,
лицензиран в Република България и осъществяващ дейност на територията на приемащата
държава членка чрез клон. В тези случаи
се прилага правото на съответната държава
членка.
(3) Комисията може за целите на проверката на място на клон на инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
да приложи една или повече от проверките
по чл. 72н.
Чл. 116д. (1) Заместник-председателят може
да извърши проверка на място в клон на инвестиционен посредник, извършващ дейност
на територията на Република България, и да
изиска информация за дейността на клона,
както и за надзорни цели, когато информацията
е от значение за запазване стабилността на
финансовата система в Република България.
(2) Преди извършване на проверката комисията провежда консултации с компетентните
органи на държавата членка по произход.
След извършване на проверката комисията
предоставя на компетентните органи на държавата по произход получената информация и
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направените констатации, които са от значение
за оценката на риска на инвестиционния посредник или за стабилността на финансовата
система на Република България.
(3) При изготвяне на плана за надзорни
проверки комисията взема предвид информацията и констатациите, получени от компетентния орган на приемащата държава членка
в резултат на проверки на място в клон на
инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, включително във връзка
със стабилността на финансовата система в
приемащата държава членка.“
§ 47. В глава шеста се създава раздел IV
с чл. 117а и 117б:
„Раздел IV
Разкриване на информация от комисията във
връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност
Чл. 117а. (1) Комисията оповестява следната
информация:
1. разпоредбите на законите, подзаконовите
нормативни актове, административните правила и общите указания, приети в Република
България в областта на пруденциалното регулиране на инвестиционните посредници;
2. начина на прилагане на правото на избор и правото на преценка, предоставени от
правото на Европейския съюз, приложимо
спрямо инвестиционните посредници;
3. общите критерии и методики, които
комисията използва при прегледа и оценката във връзка с изискванията за капиталова
адекватност и ликвидност;
4. обобщени статистически данни по основни аспекти от прилагането на пруденциалната рамка на инвестиционните посредници
в Република България, както и броя и вида
надзорни мерки, предприети във връзка с
прилагане на изискванията за капиталова
адекватност и ликвидност, както и наложените
административни наказания.
(2) Информацията по ал. 1 се оповестява
така, че да се осигури възможност за сравнение на подходите, възприети от комисията и
от другите компетентни органи на държавите
членки. Информацията се актуализира редовно и се оповестява по начин и във форма,
съгласувани с ЕБО.
Чл. 117б. (1) За целите на част пета от Рег
ламент (ЕС) № 575/2013 комисията публикува
следната информация:
1. приетите общи критерии и методики
за преглед на спазването на чл. 405 – 409 от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. обобщено описание на резултатите от
надзорния преглед и описание на наложените
мерки в случай на неспазване на чл. 405 – 409
от Регламент (ЕС) № 575/2013, констатирани
на годишна основа.
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(2) В случай че комисията освободи от
прилагането на чл. 6, ал. 1 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 инвестиционен посредник
съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, комисията публикува следната
информация:
1. критериите, прилагани от комисията, за
да определи, че няма или не се предвиждат
съществени практически или правни пречки
за бърз трансфер на собствен капитал или за
изплащане на задължения;
2. броя на инвестиционните посредници,
които се ползват от освобождаването съгласно
чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
и броя на тези от тях, които имат дъщерни
предприятия в трета държава;
3. обобщена информация за:
а) размера на собст вени я капи та л на
консолидирана основа на инвестиционния
посредник, който се ползва от освобождаването по чл. 7, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, който се държи в дъщерни
предприятия в трета държава;
б) процента от общия собствен капитал на
консолидирана основа на инвестиционните посредници, които се ползват от освобождаването
съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, който представлява собственият
капитал, държан в дъщерни предприятия в
трета държава;
в) процента от общи я собствен капитал, изискван по чл. 92 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на консоли ди рана основа на
инвестиционни посредници майки, които се
ползват от освобождаването по чл. 6, ал. 1
от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 7,
ал. 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, който
представлява собственият капитал, държан в
дъщерни предприятия в трета държава.
(3) В случай че комисията освободи от
прилагането на чл. 6, ал. 1 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 инвестиционен посредник
съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, тя публикува:
1. критериите, прилагани от комисията, за
да определи, че няма или не се предвиждат
съществени практически или правни пречки
за бърз трансфер на собствен капитал или за
изплащане на задължения;
2. броя на инвестиционните посредници,
които са освободени от прилагането на чл. 6,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и броя на тези инвестиционни
посредници майк и, които имат дъщерни
предприятия в трета държава;
3. обобщена информация за:
а) размера на собствения капитал на инвестиционните посредници, които са освободени от прилагането на чл. 6, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 9,
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параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
който се държи в дъщерни предприятия в
трета държава;
б) процента от общия размер на собствения
капитал на инвестиционните посредници,
които са освободени от прилагането на чл. 6,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, който представлява собственият
капитал, държан в дъщерни предприятия в
трета държава;
в) процента на минималните капиталови изисквания по чл. 92 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 за инвестиционните посредници,
които са освободени от прилагането на чл. 6,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013
съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, който представлява собственият
капитал, държан в дъщерни предприятия в
трета държава.“
§ 48. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. (1) Когато установи, че инвестиционен посредник или регулиран пазар, негови
служители, член на управителен или на контролен орган на инвестиционния посредник,
лица, които по договор изпълняват ръководни
функции, лица, които сключват сделки за
сметка на инвестиционния посредник, както
и лица, притежаващи квалифицирано участие, са извършили или извършват дейност в
нарушение на този закон, на Регламент (ЕС)
№ 575/2013, на актовете по прилагането им,
на правилника или други одобрени от заместник-председателя вътрешни актове на регулираните пазари на финансови инструменти,
на решения на комисията или на заместникпредседателя, както и когато се възпрепятства
упражняването на контролна дейност от комисията или от заместник-председателя или
са застрашени интересите на инвеститорите,
комисията, съответно заместник-председателят може да:
1. ги задължи да предприемат конкретни
мерки, необходими за предотвратяване и
отстраняване на нарушенията, на вредните
последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от
нея срок;
2. свика при определен дневен ред общо
събрание и/или да насрочи заседание на
управителните или на контролните органи на
контролираните лица за вземане на решения
за мерките, които трябва да бъдат предприети;
3. информира обществеността за дейност,
която застрашава интересите на инвеститорите;
4. спре търговията с определени финансови
инструменти;
5. разпореди писмено на подна дзорно
лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват
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съответното лице, и да отнеме управителните
и представителните му права до освобождаването му;
6. назначи квестори в случаите, предвидени
в този закон;
7. назначи регистриран одитор, който да
извърши финансова или друга проверка на
поднадзорно лице съгласно изисквания, определени от заместник-председателя;
8. поиска налагане на запор върху имущество;
9. отстрани от търговия на регулиран пазар
или от друга система за търговия финансови
инструменти;
10. наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителен
или контролен орган или на друго лице, оправомощено да управлява и да представлява
инвестиционния посредник;
11. задължи инвестиционен посредник да
притежава собствен капитал, надвишаващ
изискванията, установени с наредбата по
чл. 8а, ал. 3 и в Регламент (ЕС) № 575/2013,
във връзка с рисковете или елементи от тях,
които не попадат в обхвата на чл. 1 от същия
регламент;
12. задължи инвестиционния посредник да
промени вътрешните си правила и процедури;
13. задължи инвестиционния посредник да
представи план за привеждане на дейността
в съответствие с нормативните изисквания,
съдържащ срок за изпълнението му, който се
изпълнява от инвестиционния посредник след
одобрението му от заместник-председателя;
14. задължи инвестиционния посредник да
прилага специална политика за провизиране
или третиране на активите чрез капиталовите
изисквания;
15. ограничи дейността на инвестиционен
посредник, като му забрани да извършва
определени сделки, услуги, дейности и/или
операции;
16. забрани извършването на дейност от
инвестиционен посредник чрез клон или при
свободно предоставяне на услуги и да задължи
инвестиционния посредник да представи в
комисията план за уреждане на отношенията с клиентите си, както и доказателства за
уреждането на тези отношения;
17. разпореди на инвестиционния посредник да предприеме действия по намаляване
на риска, който е присъщ на дейността му,
продуктите и системите на инвестиционния
посредник;
18. разпореди ограничаване на оперативните разходи на инвестиционния посредник,
включително на променливите възнаграждения като процент от общите нетни приходи,
когато това е несъвместимо с поддържането
на достатъчен собствен капитал, и/или да
забрани изплащането им;
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19. разпореди на инвестиционния посредник
да използва нетната си печалба за увеличаване
на собствения капитал или да му забрани:
а) плащането на дивиденти или разпределянето на капитал под друга форма, или
б) плащането на лихва на акционерите или
държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, като спазването на
тази забрана не представлява неизпълнение
от страна на инвестиционния посредник по
инструментите;
20. изиска от инвестиционния посредник
допълнително или по-често предоставяне на
информация, включително относно капиталовата адекватност и ликвидността;
21. прилага по отношение на инвестиционния посредник специални изисквания за
ликвидност, включително ограничения върху
падежните несъответствия между активите
и пасивите;
22. изиска публично оповестяване на допълнителна информация от инвестиционния
посредник.
(2) Когато се установи, че инвестиционен
посредник извършва сделки или операции в
нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и на актовете по прилагането
му, комисията, съответно заместник-председателят могат да приложат мярка по ал. 1. Комисията, съответно заместник-председателят
уведомява Държавна агенция „Национална
сигурност“ за откриване на производството
по прилагане на принудителната административна мярка.
(3) Заместник-председателят прилага допълнителното капиталово изискване по ал. 1,
т. 11, ако:
1. инвестиционният посредник не отговаря
на изискванията по чл. 8а, ал. 1, чл. 24, ал. 1,
т. 11 и ал. 4 и чл. 25а от този закон или чл. 393
от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. рисковете или елементи от тях не са
покрити от изискванията за собствен капитал
съгласно този закон, актовете по прилагането
му или Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. в резултат на самостоятелното прилагане
на други мерки не се очаква в определения
за изпълнението на тези мерки срок инвестиционният посредник да подобри правилата,
процедурите, механизмите и стратегиите си;
4. надзорният преглед разкрива, че неспазването на изискванията за прилагане на
съответния подход има вероятност да доведе
до неспазване на приложимите изисквания
за собствен капитал съгласно този закон,
Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по
прилагането им;
5. въз основа на събрани доказателства
може обосновано да се предположи, че инвестиционният посредник подценява рисковете,
независимо че спазва приложимите изисквания на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013
и актовете по прилагането им;
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6. инвестиционният посредник е уведомил
комисията, че резултатите от стрес теста
по чл. 377, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 съществено надвишават капиталовото изискване за портфейла му за корелационно търгуване.
(4) Определянето на допълнителното капиталово изискване по ал. 1, т. 11 се извършва
въз основа на извършения надзорен преглед
и оценка, като се вземат предвид:
1. количествените и качествените аспекти
на процеса на оценяване, прилаган от инвестиционния посредник;
2. правилата, процесите и мерките по чл. 24,
прилагани от инвестиционния посредник;
3. резултатите от прегледа и оценката,
извършени във връзка с изискванията за капиталова адекватност и ликвидност;
4. оценката на системния риск.
(5) В случаите по ал. 1, т. 16, когато е
наложена постоянна забрана за извършване
на дейност от клон на инвестиционен посредник, съответният орган на инвестиционния
посредник взема решение за прекратяване
дейността на клона, за уреждане на отношенията с клиентите и за заличаването му от
съответния търговски регистър.
(6) Комисията, съответно заместник-председателят може да приложи мерките по ал. 1
и когато въз основа на събраните доказателства може обосновано да предположи, че
инвестиционният посредник в следващите
12 месеца ще наруши разпоредби на този
закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 или на
актовете по прилагането им.
(7) Когато установи, че инвестиционни
посредници със сходен рисков профил са или
могат да бъдат изложени на сходни рискове,
или създават сходни рискове за финансовата
система, комисията, съответно заместникпредседателят може да извърши спрямо тях
надзорния преглед и надзорната оценка и да
приложи подходящите надзорни мерки по
сходен или идентичен начин. В тези случаи
комисията уведомява ЕБО.
(8) В случаите по ал. 1 и 2 заместник-председателят може да разпореди публикуване
на информация за физическото лице, поради
чието действие или бездействие е извършено
нарушението, за инвестиционния посредник,
извършил нарушението, както и за вида на
нарушението.
(9) По искане на комисията, съответно на
заместник-председателя Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно
обявява актовете по ал. 1 – 8 в търговския
регистър.
(10) За предотвратяване и преустановяване
на нарушение на Регламент (ЕС) № 1031/2010
от лицата, получили разрешение по чл. 7, ал. 3,
както и при възпрепятстване на контролната
дейност на комисията или на заместник-
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председателя комисията, съответно заместник-председателят предприема действията
по ал. 1 и 9.
(11) Комисията или заместник-председателят могат да предприемат действията по ал. 1,
6, 7, 8, 9 и 10 и при нарушаване разпоредбите
на актовете по прилагането на Регламент
(ЕС) № 575/2013 и на Директива 2013/36/ЕС.
(12) Разпоредбите на този член се прилагат
и за финансовите холдинги и финансовите
холдинги със смесена дейност, по отношение
на които съгласно приложимото законодателство комисията упражнява надзор.“
§ 49. Създава се чл. 118а:
„Чл. 118а. (1) Когато установи, че банка
извършва дейността си в нарушение на този
закон и на актовете по прилагането м у,
заместник-председателят може да приложи
мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 и да предложи
на Българската народна банка прилагането
на мерките по чл. 103, ал. 2 от Закона за
кредитните институции. Българската народна
банка е длъжна да уведоми заместник-председателя за решението си в едномесечен срок
от получаване на предложението на заместник-председателя.
(2) Заместник-председателят може да предложи на Българската народна банка да отнеме
лиценза на банка само ако съответното лице
системно нарушава разпоредбите на този закон
и на актовете по прилагането му.“
§ 50. В чл. 119 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 118, ал. 1, т. 5 и
6“ се заменят с „по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10,
15 и 16“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Принудителните административни
мерки по чл. 118, ал. 1, т. 1 – 4, 7 – 9, 11 – 14,
17 – 22 и чл. 118а, ал. 1 се прилагат с писмено
мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни
мерки по чл. 118, ал. 1, т. 5, 6, 10, 15 и 16 – с
писмено мотивирано решение на комисията,
което се съобщава на заинтересованото лице
в 7-дневен срок от постановяването му.“
§ 51. В чл. 122, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
1. В буква „а“ думите „чл. 118, ал. 1, т. 1
или 5“ се заменят с „чл. 118, ал. 1, т. 1, 5, 10,
13, 15 или 16“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) при отнемане на лиценза за извършване
на дейност – до назначаването по искане на
комисията на ликвидатор от Агенцията по
вписванията, съответно на синдик от съда.“
§ 52. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „член 24, ал. 8“ се заменят
с „член 24г, ал. 2“;
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б) в т. 2 думите „чл. 24, ал. 4“ се заменят
с „чл. 24в, ал. 1“, след думите „чл. 25, ал. 6“
се добавя „чл. 25а“, след думите „чл. 38, ал. 1,
4, 5 и 6“ се добавя „чл. 38а“ и след думите
„чл. 57, ал. 2“ се добавя „чл. 69, ал. 4 и 5“;
в) в т. 3 след думите „чл. 11, ал. 7“ се
добавя „чл. 11а“, а думите „чл. 24, ал. 1, 2 и
3“ се заменят с „чл. 24, ал. 1, 2 и 5, чл. 24а
и чл. 24б“;
г) в т. 4 думите „чл. 33, ал. 2“ се заменят
с „чл. 33, ал. 2 и 6“;
д) създава се т. 8:
„8. член 28, чл. 99, параграф 1, чл. 101, 394,
395, 405, 412, 415, 430, 431 и 451 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 г. и актовете по прилагането
му се наказва с глоба от 1000 до 5 000 000 лв.“
2. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – от 2000
до 10 000 000 лв.“
3. В ал. 5:
а) в т. 1 след думите „чл. 118, ал. 1“ се
добавя „т. 1 – 9“;
б) създава се нова т. 2:
„2. член 118, ал. 1, т. 10 – 22 – извършителите и допустителите се наказват с глоба от
2000 до 10 000 000 лв.“;
в) досегашната т. 2 става т. 3.
4. В ал. 7:
а) създава се нова т. 8:
„8. за нарушения по ал. 1, т. 8 – от 5000 лв.
до 5 на сто от стойността на общите годишни
нетни приходи от дейността, като при изчисляването се вземат предвид и брутните приходи от лихвени и други подобни плащания,
приходи от акции и други променливи или
фиксирани плащания по ценни книжа, както
и комисиони и такси по чл. 316 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 5000 лв.; при
повторно нарушение – от 10 000 лв. до 10 на
сто от стойността на общите годишни нетни
приходи от дейността съгласно изречение
първо, но не по-малко от 10 000 лв.; когато
лицето е дъщерно дружество, съответният
брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие
майка за предходната година;“
б) досегашната т. 8 става т. 9;
в) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“;
г) създава се т. 11:
„11. за нарушения по ал. 5, т. 2 – от 5000 лв.
до 5 на сто от стойността на общите годишни
нетни приходи от дейността, като при изчисляването се вземат предвид и брутните приходи от лихвени и други подобни плащания,
приходи от акции и други променливи или
фиксирани плащания по ценни книжа, както
и комисиони и такси по чл. 316 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 г. за предходната финансова година, но не по-малко от 5000 лв.; при
повторно нарушение – от 10 000 лв. до 10 на
сто от стойността на общите годишни нетни
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приходи от дейността съгласно изречение
първо, но не по-малко от 10 000 лв.; когато
лицето е дъщерно дружество, съответният
брутен приход е брутният приход от консолидирания отчет на крайното предприятие
майка за предходната година.“
5. Създава се ал. 9:
„(9) Когато стойността на придобитото
или стойността на предотвратените загуби в
резултат на нарушението по ал. 1, т. 8 може
да бъде определена, на физическото лице
се налага глоба до двойния размер на тази
стойност, но не по-малко от 1000 лв., а при
повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв.,
съответно на юридическото лице се налага
имуществена санкция до двойния размер на
тази стойност, но не по-малко от 5000 лв., а
при повторно нарушение – не по-малко от
10 000 лв.“
§ 53. Член 129 се изменя така:
„Чл. 129. (1) Комиси ята оповестява на
интернет страницата си всяко влязло в сила
наказателно постановление, с което е наложено
наказание за нарушаване на разпоредбите на
този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и на
актовете по прилагането им, включително вида
и естеството на нарушението, самоличността
на физическото лице или данни за юридическо лице, на което е наложено наказанието.
(2) Комисията публикува информацията по
ал. 1, без да разкрива самоличността/индивидуализиращи данни за нарушителите, когато:
1. наказанието е наложено на физическо
лице и публикуването на лични данни за лицето може да причини вреди, несъответстващи
на извършеното нарушение;
2. публикуването на информацията би
застрашило сериозно стабилността на финансовите пазари или е образувано наказателно
производство;
3. публикуването на информацията може
да причини на съответния инвестиционен
посредник или на физическото лице вреди,
несъразмерни на извършеното нарушение.
(3) Когато обстоятелствата по ал. 2 могат
да отпаднат в кратък срок след налагане на
наказанието, публикуването може да бъде
отложено за този срок.
(4) Комисията създава условия информацията по ал. 1 – 3 да остане публикувана на
интернет страницата є за период не по-малък
от 5 години при спазване на Закона за защита
на личните данни.
(5) Когато комисията оповести приложена
мярка или наложено наказание, едновременно
с това уведомява и ЕОЦКП.
(6) Комисията предоставя ежегодно обобщена информация на ЕОЦКП относно приложените мерки или наложените наказания
за нарушение на разпоредбите на този закон
и на актовете по прилагането му.
(7) Комисията информира ЕБО за всички
наложени административни наказания по
чл. 127, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 8, ал. 5, т. 2 и ал. 7,
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т. 8 и 11, включително за всяко обжалване по
тях и резултатите от него.“
§ 54. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 17 се изменя така:
„17. „Кредитна институция“ е понятие по
смисъла на Закона за кредитните институции.“;
б) точки 22, 23 и 24 се изменят така:
„22. „Предприятие майка“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 15 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
23. „Дъщерно дружество“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 16 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
24. „Контрол“ е понятие по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 37 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“;
в) точка 34 се изменя така:
„34. „Финансов холдинг“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 20 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.“;
г) точки 35 – 39 се изменят така:
„35. „Финансов холдинг майка в държава
членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
36. „Финансов холдинг майка от ЕС“ е
понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 31
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
37. „Финансов холдинг със смесена дейност“
е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 21 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
38. „Институция майка в държава членка“
е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 28 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
39. „Институция“ е понятие по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 3 от Регламент (ЕС)
№575/2013.“;
д) създават се нови т. 40 – 43:
„40. „Институция майка от Европейския
съюз“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
41. „Консолидиращ надзорен орган“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 41
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
42. „Финансов холдинг майка със смесена
дейност в държава членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 32 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
43. „Финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз“ е финансов
холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз съгласно определението в
чл. 4, параграф 1, т. 33 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“;
е) досегашните т. 40, 41, 42 и 43 стават
съответно т. 44, 45, 46 и 47;
ж) създават се т. 48 – 56:
„48. „Системен риск“ е риск от смущения
във финансовата система, който е в състояние
да предизвика сериозни отрицателни последствия за финансовата система и реалната
икономика.
49. „Висш ръководен персонал“ са физическите лица с изпълнителни функции, които
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представляват инвестиционния посредник и
които са отговорни и се отчитат пред управителния или контролния орган на инвестиционния посредник за ежедневното управление
на инвестиционния посредник.
50. „На консолидирана основа“ е понятие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 48 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
51. „Централни банки от ЕСЦБ“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 45 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
52. „Холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 22
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
53. „Собствен капитал“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
54. „Дружество за спомагателни услуги“
е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
55. „Търговски портфейл“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 86 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
56. „Финансова институция“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“
2. В § 2:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) точка 3 се отменя;
бб) създава се т. 6:
„6. Директива 2013/36/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност
от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции
и инвестиционните посредници, за изменение
на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на
директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО.“;
б) създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Комисията взема решение относно
прилагането в надзорната си практика на
насоки, приети от ЕБО съгласно чл. 16 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 и при дадени
предупреждения и препоръки от EССР съгласно чл. 16 от Регламент (EС) № 1092/2010 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор
върху финансовата система на Европейския
съюз на макроравнище и за създаване на
Европейски съвет за системен риск (ОВ, L
331/1 от 15 декември 2010 г.).
(3) Надзорният преглед и оценките съгласно този закон и актовете по прилагането му,
както и административните мерки и санкции
се прилагат от комисията, съответно от заместник-председателя съобразно нивото на
прилагане на разпоредбите на част първа,
дял втори от Регламент (ЕС) № 575/2013. В
случаите, когато комисията, съответно заместник-председателят издаде одобрение за
освобождаване от изискването за поддържане
на собствен капитал на консолидирана основа по чл. 15 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
чл. 10а се прилага спрямо инвестиционните
посредници на индивидуална основа.
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(4) Предвидените в чл. 142 и 363 от Регламент (ЕС) № 575/2013 одобрения и разрешения
са издават от комисията по предложение на
заместник-председателя.“
3. В § 3, ал. 1 думите „чл. 24“ се заменят с
„чл. 24, ал. 1, т. 1 – 13 и 15, ал. 2 и 5, чл. 24а,
ал. 1 и 2, чл. 24б, 24в, 24г“.
4. Създава се § 3а:
„§ 3а. Инвестиционните посредници осъществяват дейността си при спазване на Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2013/36/
ЕС и на актовете по прилагането им.“
§ 55. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 8, ал. 3, т. 2“ се
заменят с „чл. 8, ал. 5, т. 2“.
Заключителни разпоредби
§ 56. Членове 63а – 63в и чл. 116а – 116в
влизат в сила от датата, на която изискването
за ликвидно покритие стане приложимо в
съответствие с делегирания акт, който Европейската комисия приема, съгласно чл. 460
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
§ 57. Инвестиционните посредници, които
са лицензирани преди влизането в сила на този
закон, представят в комисията своите планове
за възстановяване съгласно чл. 25а в срок 6
месеца от влизането в сила на този закон.
§ 58. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г. и бр. 15 и 109 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) създава се нова т. 8:
„8. е компетен тен орган в Реп ублика
България за упражняване на надзор върху
инвестиционните посредници по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от
27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“;
бб) досегашната т. 8 става т. 9;
б) създава се ал. 2:
„(2) При упражняване на функциите и правомощията си комисията и нейните органи
отчитат възможния ефект на техните решения
върху стабилността на финансовата система
в Република България, както и в другите
засегнати държави членки, включително при
извънредни ситуации. Оценката се базира
на наличната информация към момента на
вземане на решение.“
2. В чл. 13:
а) в ал. 1:
аа) в т. 19 изречение второ се заличава;
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бб) в т. 20 след думите „Европейския орган
за ценни книжа и пазари“ се поставя запетая
и се добавя „Европейския банков орган“;
вв) създава се нова т. 21:
„21. взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки
на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган за застраховане
и пенсионно осигуряване и на Европейския
банков орган, които се публикуват на интернет
страницата на комисията на български език;“
гг) досегашните т. 21, 22, 23 и 24 стават
съответно т. 22, 23, 24 и 25;
б) в ал. 4 думата „оплаквания“ се заменя
със „сигнали“;
в) в ал. 5 думата „оплакването“ се заменя
със „сигнала“;
г) в ал. 6 думата „оплакване“ се заменя
със „сигнал“.
3. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 5 думите „чл. 118, ал. 2“ се заменят
с „чл. 118а“;
б) в т. 6 думите „както и на Регламент (ЕС)
№ 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС)
№ 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и
на актовете по прилагането им“;
в) в т. 7 думите „както и на Регламент (ЕС)
№ 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС)
№ 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013 и
актовете по прилагането им“;
г) в т. 15 след думите „Регламент 648/2012“
се добавя „Регламент (ЕС) № 575/2013“.
4. В чл. 17а:
а) в ал. 2, т. 1 след думата „жалби“ се
добавя „и сигнали“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) С правилника на комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби
и сигнали, подадени срещу поднадзорни на
комисията лица относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който
включва най-малко:
1. реда за приемане и разглеждане на жалби
и сигнали;
2. подходяща защита от несправедливо
третиране на служителите на съответното
поднадзорно лице, когато са подали сигнали за
нарушения, извършени в поднадзорното лице;
3. защита на личните данни на лицето, което
подава жалбата или сигнала за нарушение,
както и на личните данни на лицата, срещу
които се подава сигналът в съответствие със
Закона за защита на личните данни;
4. правила относно гарантиране на поверителност за лицата, които подават жалби
или сигнали за нару шени я, извършени в
поднадзорно лице, освен ако нарушаването на
конфиденциалността се налага в предвидени
от закона случаи.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „оплаквания“ се заменя със „сигнали“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. В чл. 18:
а) в ал. 1:
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а а) в т. 1 д у м и т е „и Регла мен т (ЕС)
№ 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013 и
актовете по прилагането им“;
бб) в т. 6 д у м и т е „и Регла мен т (ЕС)
№ 236/2012“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013 и
актовете по прилагането им“;
б) в ал. 3, в изречение първо думата „или“
се заличава и думите „и Регламент (ЕС)
№ 236/2012“ се заменят с „на Регламент (ЕС)
№ 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013
и на актовете по прилагането им“.
6. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „и на подзаконовите нормативни актове по тяхното
прилагане“ се заличават, а думите „както и
на Регламент (ЕС) № 236/2012“ се заменят
с „на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по
прилагането им“.
7. В чл. 25:
а) в ал. 1:
аа) създават се нови т. 3 и 4:
„3. пред Европейската централна банка
и централните банки на държави членки в
качеството им на институции, провеждащи
парична политика, когато тази информация
е необходима за изпълнението на техните
законоустановени функции, включително за
провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над
платежните системи, системите за клиринг
и сетълмент и за поддържане на финансова
стабилност, включително при възникване на
извънредна ситуация;
4. пред Европейския съвет за системен
риск (ЕССР), когато тази информаци я е
необходима за осъществяване на неговите
функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010
на Европейския парламент и на Съвета от
24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор
върху финансовата система на Европейския
съюз на макроравнище и за създаване на
Европейски съвет за системен риск (ОВ, L
331/1 от 15 декември 2010 г.), включително
при възникване на извънредна ситуация;“
бб) досегашната т. 3 става т. 5;
вв) досегашната т. 4 става т. 6 и в нея след
думите „Гаранционния фонд“ се добавя „на
институционалните защитни схеми по член
113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях“;
гг) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 7, 8 и 9;
б) в ал. 7 думите „и 4“ се заменят с „и 6“,
а след думите „държава членка“ се добавя
„или на трета държава“;
в) създават се ал. 8 – 10:
„(8) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовете, извършвани съгласно
Закона за пазарите на финансови инструменти
и актовете по прилагането му, както и съгласно
чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
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2010 г. за създаване на Европейски надзорен
орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна
на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OB, L
331/12 от 15 декември 2010 г.) или да предоставя
резултатите от стрес тестовете на Европейския
банков орган за целите на публикуването на
резултатите на ниво Европейски съюз. В случаите, когато комисията смята, че публикуването на резултатите от стрес тестовете може
да застраши стабилността на финансовите
пазари, тя може да забави публикуването им,
да ги публикува по анонимен начин или да
вземе решение да не ги публикува.
(9) Когато органите или лицата по ал. 1, т. 1
изпълняват функциите си по разкриване или
разследване с помощта, предвид конкретната
им компетентност, на лица, които са назначени
за тази цел и не са заети в публичния сектор,
комисията може да разшири възможността
за обмен на информация по ал. 1 така, че да
обхване и тези лица при условията, предвидени
в ал. 3 и 7. Органите по ал. 1, т. 1 съобщават
на комисията имената и точните задължения
на лицата, на които ще бъде изпратена тази
информация.
(10) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 72д от Закона за пазарите
на финансови инструменти комисията може
да предоставя информация, представляваща
професионална тайна, на органите на Репуб
лика България и на другите държави членки,
отговарящи за законодателството в областта
на надзора върху кредитните и финансовите
институции, инвестиционните посредници
и застрахователите, когато е необходима за
изпълнение на техните функции.“
8. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 10:
„10. издаваните от нея и нейните органи
разрешения и одобрения по Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“
§ 59. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77
от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 90:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Началният капитал на управляващите дружества
се състои от един или повече от елементите,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 575/2013.“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Собствен капитал“ е капитал по смисъла
на чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.“
2. В чл. 97:
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а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 12:
„12. от съдържанието на програмата за дейността или от други документи на заявителя
е видно, че основната част от дейността ще
бъде осъществявана на територията на друга
държава членка, а искането за получаване на
лиценз от комисията е с цел да се избегнат
по-строгите изисквания към управляващите
дружества в държавата членка, на чиято територия заявителят възнамерява да извършва
дейност;“
бб) досегашната т. 12 става т. 13;
б) в ал. 2 думите „т. 1, 2, 4, 6 и 12“ се заменят с „т. 1, 2, 4, 6 и 13“.
3. В чл. 107 думите „11а“ се заменят с „11б“.
4. В чл. 199:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„Началният капитал по изречение първо се
състои от един или повече от елементите,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“;
б) в ал. 6 се създава изречение второ:
„Собствен капитал по изречение първо е капитал по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 118
от Регламент (ЕС) № 575/2013.“
§ 60. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21, 94
и 103 от 2012 г. и бр. 109 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 77ш, ал. 1, т. 1 след думите „инвестиционните посредници“ се поставя запетая,
добавя се „съответно банките“ и се създава изречение трето: „Инвестиционните посредници
имат право да третират като квалифицирани
инвеститори свои клиенти, класифицирани
като професионални съгласно § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за пазарите на финансови инструменти.“
2. В чл. 79, ал. 1, т. 2 думите „в Република
България и“ и „друга“ се заличават.
3. В чл. 81, ал. 4 се създава изречение второ:
„Резюмето съдържа ясно предупреждение за
обстоятелствата по изречение първо.“
4. В чл. 85, ал. 5 думите „в 7-дневен срок“
се заменят с „при първа възможност, но не
по-късно от 7 дни“.
5. В чл. 100ф:
а) в ал. 5 след думите „на емитента или
на лицето, което“ се добавя „без съгласието
на емитента“;
б) в ал. 6 след думите „които са“ се добавя
„били“, а накрая се добавя „докато дългът по
тях не бъде погасен“.
6. В чл. 112б, ал. 1 думите „чл. 8, ал. 1“ се
заменят с „чл. 8, ал. 2“.
7. В чл. 121:
а) досегашният текст става ал. 1;
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б) създава се ал. 2:
„(2) Ограниченията по чл. 3, ал. 7, т. 1 и 2
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи не се прилагат за дружества
по чл. 110 от този закон и за дружества по
чл. 263 от Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране.“
8. В чл. 149, ал. 12 думите „чл. 8, ал. 1“ се
заменят с „чл. 8, ал. 2“.
§ 61. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46
от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от
2004 г., бр. 34, 80 и 105 от 2006 г., бр. 52 и 53
от 2007 г., бр. 77 от 2011 г.) в чл. 13, ал. 3 думите „чл. 8, ал. 1“ се заменят с „чл. 8, ал. 2“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 29 април 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3065

РЕШЕНИЕ

за определяне на Комисия за одитиране на
Годишните финансови отчети на Сметната
палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя единадесетчленна комисия,
която да одитира Годишните финансови отчети
на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г.
2. Избира състав на комисията, както следва:
Председател: Диана Иванова Йорданова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Ч ленове: Евг ен и я Да н иелова А н г ело ва – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,
Георги Ченков Търновалийски – народен
представител от Парламентарната група на
БСП лява България,
Петър Пандушев Чобанов – народен представител от Парламентарната група на Движение за права и свободи,
Корман Якубов Исмаилов – народен представител от Парламентарната група на Реформаторски блок,
Емил Димитров Симеонов – народен представител от Парламентарната група на Пат
риотичен фронт,
Георги А лександров Ковачев – народен
представител от Парламентарната група на
Български демократичен център,
Борислав Михайлов Борисов – народен представител от Парламентарната група на АБВ,
Николай Веселинов Александров – народен
представител от Парламентарната група на
партия АТАК А,
Тодор Стоянов Кръст ев – дип ломи ран
експерт-счетоводител,
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Асен Костов Китов – дипломиран експертсчетоводител.
3. Комисията да изготви доклади по отчетите
по т. 1, които да представи в Народното съб
рание до 30 септември 2015 г. за разглеждане.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 7 май 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3198

ДЕКЛАРАЦИЯ

по повод 70-годишнината от капитулацията
на нацистка Германия във Втората световна
война и по повод Деня на Европа
Като отбелязва 70-годишнината от капитулацията на 9 май 1945 г. на нацистка Германия
във Втората световна война;
– като припомня декларацията на Робер
Шуман от 9 май 1950 г., провъзгласила идеята
за обединена Европа;
– като подчертава значението на тези две
събития в историята, откриващи пътя към
изграждане на общност на солидарност и
разбирателство между народите на Европа;
– като подчертава, че една от основните
цели на европейското обединение е предотвратяването на военни конфликти и престъпления
срещу човечеството;
– като изразява непоколебимост за опазване
на мира и недопускане на ново разделение
между народите на Европа;
– като припомня приноса на българския
народ за спасяването на еврейската общност
в България,
Народното събрание на Република България:
1. Отдава почит към паметта на загиналите
и жертвите на Втората световна война и признание към държавите, извоювали победата
над нацистка Германия.
2. Изразява признателност към българските
воини, сражавали се във Втората световна
война.
3. Осъжда всички форми на ксенофобия,
екстремизъм, неофашизъм и насилие, като
призовава към въздържане от действия, водещи до нови разделителни линии в Европа.
4. Потвърждава стремежа си към единство,
мир и просперитет в Европа и решимостта
си да продължи да работи за взаимно уважение, споделена отговорност, свободата и
сигурността на всички български граждани.
5. Изразява подкрепа за процесите, водещи
до обединение в Европа.
Декларацията е приета от 43-то Народно
събрание на 8 май 2015 г. и е подпечатана с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3199
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112
ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г.

за закриване на Колежа по икономика и управ
ление в структурата на Стопанска академия
„Димитър А. Ценов“ – Свищов
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Закрива Колежа по икономика и управление в структурата на Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Движимото имущество и архивът на
закрития колеж се предоставят на Стопанска
академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование и влиза в сила от 1 октомври 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3087

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113
ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2015 г. в общ размер
16 800 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на община Плевен за ремонт
на улична мрежа – гр. Плевен – 2 000 000 лв.;
2. по бюджета на община Враца за ремонт
на улична мрежа – 1 000 000 лв.;
3. по бюджета на община Велико Търново за
ремонт на тротоарна мрежа в гр. Велико Търново (в централната градска част – ул. Васил
Левски, ул. България, ул. Никола Габровски;
в кв. Бузлуджа – Зона В – ул. Драган Цончев; ул. Тодор Иванов, ул. Васил Златарски,
ул. Стоян Коледаров, ул. Венета Ботева, в
квартал Картала – ул. Димитър Буйнозов,
южен участък и ул. Стоян Михайловски) и
за изграждане на улици (в квартал Колю
Фи чето – ул. Аст и, ул. Твер, ул. Серес и
ул. Толедо, и в квартал Картала – ул. Д. Буйнозов) – 2 000 000 лв.;
4. по бюджета на община Благоевград за
изпълнението на обект „Инженеринг – проектиране и изграждане на Спортен комплекс“
в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. Еленово-1
в община Благоевград – 2 600 000 лв.;
5. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г. за брегоукрепване и укрепване на
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свлачище в кв. Сарафово – етап ІІІ.2, и за укрепване на свлачище в парк „Росенец“ – обща
укрепителна схема І, етап от КК1 до начало
укрепен участък – 9 000 000 лв.;
6. по бюджета на съдебната власт за 2015 г.
в размер 200 000 лв. за текущ ремонт на
сграден фонд на Прокуратурата на Република
България.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 3. Висшият съдебен съвет да извърши
налагащите се промени по бюджета на съдебната власт за 2015 г., включително на показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г., и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на кметовете на
съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3088

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националната служба за съвети в земе
делието (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм.,
бр. 29 от 2001 г., бр. 4 и 38 от 2002 г., бр. 58
от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г.,
бр. 78 от 2011 г., бр. 21 и 65 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Службата участва в Системата за съвети
в земеделието по чл. 10, ал. 1 на Закона за подпомагане на земеделските производители, като
предоставя на земеделските стопани съвети
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съгласно чл. 12, параграфи 2 и 3 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.).“
§ 2. В чл. 3 думите „бюджетни кредити“
се заменят с „бюджет“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 7 числото „25“ се
заменя с „50“.
§ 4. В чл. 9 думите „Административно,
финансово, информационно обслужване и
човешки ресурси“ се заменят с „Административно-финансова дейност“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 думите „Съвети в земеделието“ се заменят със „Съвети в земеделието
и аналитична лаборатория“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „Административно, финансово, информационно обслужване
и човешки ресурси“ се заменят с „Админис
тративно-финансова дейност“.
2. В т. 9 думата „атестиране“ се заменя с
„оценяване на изпълнението“.
§ 7. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Съвети в
земеделието“ се заменят със „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“.
2. В т. 3 думата „производители“ се заменя
със „стопани“.
3. В т. 13 думите „2007 – 2013 г.“ се заменят
с „2014 – 2020 г.“.
4. Точка 19 се изменя така:
„19. създава, поддържа и актуализира база
от данни в информационната система на
службата с цел подпомагане на управлението
и отчитането на консултантската є дейност;“.
5. В т. 34 накрая се добавя „по цени, нормативно определени до размера на извършените
разходи съгласно одобрен от изпълнителния
директор ценоразпис“.
6. Създава се т. 35:
„35. предоставя пакети съветнически услуги
на лица съгласно условията и изискванията
на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по
управление“ от ПРСР 2014 – 2020 г.“.
§ 8. В чл. 15, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. приходи от изработване на проекти за
кандидатстване по различни мерки от ПРСР
2014 – 2020 г. и от средства, получени по схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика;“.
2. Създава се нова т. 6:
„6. средства, получени от дейността на
Аналитичната лаборатория към НССЗ;“.
3. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 9. В чл. 16, т. 5 думите „Национална
служба за съвети в земеделието“ се заменят
със „службата“.
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§ 10. В приложението към чл. 11 се правят
следните изменения:
1. На ред „Обща численост на службата“
числото „80“ се заменя със „70“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„9“ се заменя с „10“.
3. Ред „дирекция „Административно, финансово, информационно обслужване и човешки
ресурси“ 9“ се изменя така:
„дирекция „Административно-финансова
дейност“ 10“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „69“ се заменя с „58“.
5. Ред „Главна дирекция „Съвети в земеделието“, в т.ч. 27 териториални областни офиса
69“ се изменя така:
„Главна дирекция „Съвети в земеделието
и аналитична лаборатория“ 58“.
Министър:
Десислава Танева
3132

НАРЕДБА № 12
от 5 май 2015 г.

за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации
и на групи производители
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. секторите, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови
организации;
2. условията и редът за признаване и оттегляне на признаването на организации на
производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации;
3. условията и редът за признаване на групи
на производители в съответствие с изискванията на Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).
(2) Наредбата не се прилага по отношение
на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и
междубраншовите организации в секторите
на млякото и млечните продукти и по отношение на организациите на производители и
асоциациите на организации на производители
в сектора на плодовете и зеленчуците.
Чл. 2. (1) Организациите на производители на земеделски продукти, асоциациите
на организации на производители и междубраншовите организации се признават от
министъра на земеделието и храните по реда
на тази наредба в един от следните сектори:
1. зърнено-житни и маслодайни култури;
2. медицински и етеричномаслени култури;
3. зърнено-бобови култури;
4. технически култури;

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

5. картофи;
6. месо и вълна;
7. мед и пчелни продукти;
8. винено грозде;
9. яйца;
10. копринени буби;
11. живи дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и
декоративна растителност;
12. семена и посадъчен материал.
(2) Междубраншови организации се признават от министъра на земеделието и храните по реда на тази наредба и в сектора на
плодовете и зеленчуците.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗН А ВА НЕ Н А ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОД И Т Е Л И И М Е Ж Д У БРА Н ШОВИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 3. (1) Организацията на производители
на земеделски продукти може да бъде кооперация, събирателно дружество или дружество
с ограничена отговорност.
(2) При вземане на решения в дружеството
всеки член може да притежава не повече от
40 на сто от правата на глас. При определяне
на процента от правото на глас се прилагат
разпоредбите за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4 от Закона
за малките и средните предприятия.
(3) Членове на организацията могат да
бъдат физически или юридически лица, които са регистрирани по чл. 7 или по чл. 31
от Закона за подпомагане на земеделските
производители, като производители на такива
земеделски продукти, за които организацията
кандидатства за признаване.
(4) В организациите на производители на
земеделски продукти освен лицата по ал. 3
могат да членуват физически и юридически
лица, които не са производители на земеделски продукти, но тяхната дейност е свързана
с дейността, за която организацията иска
признаване.
(5) Организациите на производители на
земеделски продукти, с изключение на организациите на производители на тютюн, могат
да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване
на групи и организации на производители“
от ПРСР 2014 – 2020 г., ако са признати до
края на 2020 г. и отговарят на изискванията
на ал. 1, 2 и 3.
(6) Асоциацията на организации на производители на земеделски продукти може
да бъде събирателно дружество, дружество
с ограничена отговорност или кооперативен
съюз. В асоциации на организации на производители членуват юридически лица, които
са признати организации на производители
на земеделски продукти.
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(7) Междубраншовата организация е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове на
междубраншова организация могат да бъдат
производители, търговци и/или преработватели на земеделски продукти, за които организацията иска признаване.
Чл. 4. (1) Организациите на производители
се признават, когато са създадени за постигане
на една или повече от целите по чл. 152, пар. 1,
буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и
(ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347/671/20.12.2013 г.)
(Регламент (ЕС) № 1308/2013).
(2) Организациите на производители могат
да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на
групи и организации на производители“ от
ПРСР 2014 – 2020 г., когато са създадени за
постигане на една или повече от следните цели:
1. адаптиране към пазарните изисквания на
продукцията и производството на членовете
на такива организации;
2. съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби,
централизация на продажбите и доставки за
купувачи на едро;
3. установяване на общи правила за събиране на информация за продукцията, включително за прибраната реколта и за наличностите;
4. други дейности, които могат да се осъществяват от организации на производителите,
като изграждането на умения за стопанска и
търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.
Чл. 5. (1) Организациите на производители
на земеделски продукти се признават, когато:
1. са учредени за постигане на поне една от
целите, посочени в чл. 4, ал. 1, по инициатива
на производители в един от секторите по чл. 2,
ал. 1, които вземат решения и контролират
по демократичен начин своята организация;
организацията може да е учредена за постигане и на цел по чл. 4, ал. 2;
2. устройственият акт (дружествен договор,
учредителен договор или устав) на организацията урежда:
а) минимален срок за членуване не пократък от една година и прекратяването на
членството с писмено предизвестие със срок
не по-кратък от шест месеца, който започва
да тече от датата, на която е депозирано в
администрацията на дружеството;
б) задължение на членовете да:
аа) членуват за всеки конкретен земеделски
продукт само в една организация или група
на производители;
бб) прилагат приетите от организацията на
производителите правила, свързани с производството, предлагането на пазара, отчитането
на продукцията и опазването на околната
среда, и процедури за тяхното изменение;
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вв) предоставят информацията, искана от
организацията на производителите за статистически цели;
гг) внасят финансови вноски, необходими
за финансиране на организацията на производители;
в) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по
демократичен начин своята организация и
нейните решения;
г) санкции за нарушаване на задълженията;
3. имат не по-малко от 6 членове;
4. водят счетоводство за дейността, за
която са признати, по реда на Закона за счетоводството;
5. разполагат или подготвят персонал,
инфраструктура и оборудване, необходими за
предоставянето на професионална, материална и техническа подкрепа за своите членове.
(2) При оценка на критериите за признаване
по ал. 1 не се вземат предвид членовете на
организацията на производители, които не
са производители на земеделски продукти.
(3) Производителят може да членува за
всеки конкретен земеделски продукт само в
една организация на производители.
(4) Организациите на производители, които кандидатстват по мярка 9 „Учредяване
на групи и организации на производители“
от ПРСР 2014 – 2020 г., трябва да отговарят
на изискванията на ал. 1 и 3 и:
1. членовете на организацията и/или организацията всяка година да предлагат на
пазара продукция на стойност не по-малко
от 50 000 лв.;
2. да са учредени за постигане на цел по
чл. 4, ал. 2;
3. да имат вътрешни правила.
(5) Стойността на предлаганата на пазара
продукция по ал. 4, т. 1 се изчислява като сбор
от стойността на предлаганите на пазара през
предходната година от отделните членове и/
или от организацията земеделски продукти,
за които се иска признаване. Стойността на
предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за
счетоводството.
(6) Бивш член на призната организация на
производители може да бъде приет за член
на друга организация на производители не
по-рано от 1 октомври на годината, следваща
годината, през която е напуснал организацията
на производители.
Чл. 6. (1) Признават се асоциации на организации на производители, които отговарят
на следните изисквания:
1. създадени са в един от секторите по чл. 2
по инициатива на две или повече признати
организации на производители;
2. осъществяват една или повече от дейностите или функциите на организациите на
производители;
3. имат не по-малко от двама членове;
4. водят счетоводство за дейностите, които
са им делегирани от техните членове, по реда
на Закона за счетоводството.
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(2) При оценка на критериите за признаване
по ал. 1 не се вземат предвид членовете на
асоциацията, които не са признати организации на производители.
(3) Организациите на производители могат
да делегират на асоциациите, в които членуват,
изпълнението на част от техните дейности
или функции.
Чл. 7. (1) Признават се междубраншови
организации, които отговарят на следните
изисквания:
1. създадени са в един от секторите по чл. 2
по инициатива на организации или асоциации,
които членуват в тях; в междубраншовите организации могат да членуват и индивидуални
производители, търговци и преработватели;
2. състоят се от представители на различни
браншове, като се включват задължително
представители на производството и представители на търговията и/или на преработката
на продукти, в съответния сектор;
3. имат специфична цел, която отчита
интересите на членовете им и на потребителите, която съответства на една или повече
от целите по чл. 157, параграф 1, буква „в“
от Регламент (ЕС) № 1308/2013; в сектора на
тютюна специфичната цел може да бъде и по
чл. 162 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;
4. извършват дейност в един или повече
райони на страната от ниво 2, определени
съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
5. обхващат най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район на страната или
в цялата страна;
6. имат не по-малко от трима членове;
7. междубраншовите организации извън
сектора на тютюна не осъществяват пряко
производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти, получени
от тях.
(2) Не се признават междубраншови организации, когато това може да:
1. доведе до разпределение на пазари или
да засегне правилното функциониране на
организацията на пазара;
2. породи пряко или косвено определяне
на цените на продуктите на пазара или определяне на квоти;
3. породи дискриминация или да ограничи
конкуренцията по отношение на значителна
част от съответните продукти.
Чл. 8. Признатите организации на производители на земеделски продукти и асоциации
на организации на производители могат да
възлагат извършването на една или повече
свои дейности, различни от производството,
на външни организации, включително на дъщерни дружества. В тези случаи признатите
организации на производители земеделски
продукти и асоциации на организации на
производители са длъжни да упражняват
контрол и да отговарят за изпълнението на
делегираните дейности.
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Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРИЗН А ВА НЕ И ОТ ТЕГЛ ЯНЕ
НА ПРИЗНАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, АСОЦИАЦИИ НА
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 9. (1) Организациите на производители
и асоциациите на организации на производители подават в Министерството на земеделието и храните заявления за признаване,
а меж дубраншовите организации подават
заявления-декларации по образец съгласно
приложение № 1.
(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:
1. заверено копие на устройствения акт;
2. списък на членовете на организацията,
включително членовете по чл. 3, ал. 4;
3. декларации от членовете на организацията, че за всеки конкретен земеделски продукт
членуват само в една организация или група
на производители;
4. за всеки член на организацията – копие на регистрационна карта със справка от
регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или копие на
документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в Интегрираната система
за администриране и контрол;
5. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките
и средните предприятия;
6. п ъ лномощ но с но тариа л но за верен
подпис – когато заявлението се подава от
пълномощник.
(3) Организациите на производители, които
желаят да кандидатстват по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., прилагат към
заявлението по ал. 1 освен документите по
ал. 2 и следните документи:
1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
2. справка-декларация по образец съгласно
приложение № 2 за годишната стойност на
предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата
на подаване на заявлението за признаване;
3. финансови и/или счетоводни документи,
които доказват стойността на предлаганата на
пазара от членовете на организацията и/или
от нея продукция през предходната година.
(4) Организациите на производители по
ал. 3 могат да подадат в определените периоди
за прием заедно с документите по предходните алинеи и бизнес план или интегриран
проект. В тези случаи Министерството на
земеделието и храните изпраща служебно
получения бизнес план или интегриран проект
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и приложените към него документи в срок
до 2 работни дни в Централното управление
на Държавен фонд „Земеделие“.
(5) Заедно със заявлението по ал. 1 асоциациите на организации на производители
представят:
1. заверено копие на устройствения акт;
2. списък на членовете на асоциацията;
3. п ъ л номощ но с но тариа л но за верен
подпис – когато заявлението се подава от
пълномощник.
(6) Заедно със заявление-декларацията по
ал. 1 междубраншовите организации представят:
1. заверено копие на устройствения акт;
2. списък на членовете на организацията
с обобщена информация за тяхната дейност;
3. доказателства, че обхващат най-малко
една трета от производството и/или търговия
та, и/или преработката в съответния район
или райони на страната от ниво 2;
4. п ъ лномощ но с но тариа лно за верен
подпис – когато заявлението се подава от
пълномощник.
(7) Когато представените документи са
непълни или нередовни, на заявителя се изпраща съобщение да отстрани непълнотите
или нередовностите в срок до 10 работни дни
от деня на получаване на съобщението.
Чл. 10. (1) Министърът на земеделието
и храните със заповед назначава комисия,
която извършва проверка за изпълнение на
критериите за признаване, включително проверка на място. Комисията дава становище
по признаването на организацията на производители, на асоциацията на организации
на производители или на междубраншовата
организация.
(2) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 въз основа на становището на комисията по ал. 1 министърът
на земеделието и храните със заповед:
1. признава организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, или
2. прави мотивиран отказ.
(3) В заповедта за признаване на организация на производители се посочва дали
тя отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 5
и чл. 5, ал. 4 за кандидатстване по мярка
9 „Учредяване на групи и организации на
производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 11. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване,
организацията на производители, асоциацията на организации на производители или
междубраншовата организация е длъжна да
уведоми Министерството на земеделието и
храните в 14-дневен срок от настъпване на
промяната.
(2) Достоверността на заявените данни от
организациите на производители, асоциациите на организации на производители или
междубраншовите организации се проверява
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от Министерството на земеделието и храните
чрез извършването на периодични проверки
на място за установяване на съответствието
им с изискванията по чл. 3, 5, 6 или 7. Всяка
година се проверяват най-малко 30 на сто от
признатите организации на производители и
асоциации на организации на производители.
Всяка призната организация на производители,
асоциацията на организации на производители
и междубраншова организация се проверява
най-малко веднъж на 3 години и не по-често
от веднъж годишно.
(3) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите, асоциацията на организации на
производители или междубраншовата организация са длъжни да осигурят достъп до
помещенията, софтуера, документацията и
стопанствата на членовете и да оказват съдействие на проверяващите.
(4) Когато се установи, че организацията
на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация не отговаря на съответните
изисквания по чл. 3, 5, 6 или 7 и несъответствията не бъдат отстранени в 6-месечен
срок, признаването є се оттегля със заповед
на министъра на земеделието и храните. В
тези случаи организацията на производители,
асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация се
заличава от базата данни по чл. 15.
Чл. 12. (1) Министерството на земеделието
и храните оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват
спазването на изискванията за признаване
и дейността на признатите организации на
производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации.
(2) Министерството на земеделието и храните предоставя на Разплащателната агенция
актуална информация за признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови
организации, както и за извършени проверки
и резултатите от тях и за предприети мерки
за отстраняване на констатирани нередности.
Чл. 13. (1) Министърът на земеделието и
храните издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители,
асоциацията на организации на производители
или междубраншовата организация:
1. въз основа на писмена молба от управителния орган;
2. при прекратяване на юридическото лице
на организацията;
3. при обявяване в несъстоятелност на
организацията;
4. когато тя е призната въз основа на невярна информация или при признаването е
извършено закононарушение, установени по
съдебен ред.
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(2) Министерството на земеделието и храните изпраща на Разплащателната агенция
копие от заповедта по ал. 1 в тридневен срок
от нейното издаване.
Чл. 14. Отказите по чл. 10, ал. 2, т. 2 и
заповедите по чл. 11, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 се
съобщават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. (1) Министерството на земеделието и храните създава, съхранява и поддържа
база данни за признатите организации на
производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации.
(2) По искане на признатите организации
на производители Министерството на земеделието и храните им издава удостоверения
за признаване.
Чл. 16. По реда на тази глава се признават
и организации на производители, асоциации
на организации на производители и междубраншови организации, в които членуват производители или организации на производители
от други държави – членки на Европейския
съюз, когато седалището на организацията,
асоциацията или междубраншовата организация се намира на територията на Република
България.
Чл. 17. (1) Междубраншовите организации
са длъжни да уведомят Министерството на
земеделието и храните за споразумения, решения и съгласувани практики по смисъла
на чл. 210 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.,
в които възнамеряват да участват.
(2) Министерст вото на земеделието и
храните уведомява Европейската комисия за
споразуменията, решенията и съгласуваните
практики по ал. 1.
(3) Споразуменията, решенията и съгласуваните практики по ал. 1 се въвеждат в
действие след определянето им от Европейската комисия за съвместими с правото на
Европейския съюз. Министерството на земеделието и храните уведомява междубраншовите
организации за решенията на Европейската
комисия в 7-дневен срок от получаването им.
Чл. 18. Министерството на земеделието
и храните информира ежегодно до 31 март
Европейската комисия за всяко решение за
признаване, за отказ за признаване или за
оттегляне на признаване на организации на
производители, асоциации на организации на
производители и междубраншови организации,
взето през предходната календарна година.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ГРУПИ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Чл. 19. Групи на производители се признават от министъра на земеделието и храните
за земеделски продукти от един от следните
сектори:
1. зърнено-житни култури;
2. медицински и етеричномаслени култури;
3. зърнено-бобови култури;
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4. технически култури, с изключение на
тютюн;
5. картофи;
6. мляко;
7. месо, с изключение на риба и аквакултури;
8. мед;
9. винено грозде;
10. яйца;
11. плодове;
12. зеленчуци.
Чл. 20. (1) За признаване могат да кандидатстват групи на производителите, които
отговарят на изискванията по чл. 3, ал. 1, 2,
3 и 5.
(2) Членовете на групата, които са еднолични търговци или юридически лица, трябва
да са регистрирани по Търговския закон или
по Закона за кооперациите и да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
(3) Производител на два или повече земеделски продукти може да бъде член на
различни групи на производители за всеки
земеделски продукт.
Чл. 21. (1) Юридическите лица по чл. 20 се
признават за групи на производители, когато
отговарят на следните критерии за признаване:
1. учредени са по инициатива на производители в един от секторите по чл. 19;
2. учредени са за постигане на поне една
от целите по чл. 4, ал. 2;
3. отговарят на изискванията на чл. 5, ал. 1,
т. 2, букви „аа“, „бб, „вв“ и „г“ и т. 4, ал. 3 и 4;
4. имат не по-малко от четирима членове;
5. членовете на групата всяка година предлагат на пазара продукция на стойност не
по-малко от 25 000 лв.
(2) Стойността на предлаганата на пазара
продукция се изчислява през първата година
от създаване на групата на производители
като сбор от стойността на предлаганите на
пазара през предходната година земеделски
продукти от отделните членове, а от втората
година – като стойност на предлаганите на
пазара продукти през предходната година от
нейните членове, самостоятелно или чрез
групата на производители, за продуктите, за
които е призната. Стойността на предлаганата
на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА
ПРИЗНАВАНЕТО НА ГРУПИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Чл. 22. (1) Групите на производители подават в Министерството на земеделието и
храните заявления за признаване по образец
съгласно приложение № 1.
(2) Заедно със заявлението по ал. 1 групите
на производители представят и документите по
чл. 9, ал. 2 и 3 за групата на производители.
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(3) Когато представените документи по ал. 2
са непълни или нередовни, на заявителя се
изпраща съобщение да отстрани непълнотите
или нередовностите в срок до 10 работни дни
от деня на получаване на съобщението. Ако
в този срок заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се
оставя без разглеждане.
Чл. 23. (1) Гру пите на производители,
които желаят да кандидатстват по мярка
9 „Учредяване на групи и организации на
производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г., могат
да подадат в определените периоди за прием
заедно с документите по чл. 22 и бизнес план
или интегриран проект.
(2) Министерст вото на земеделието и
храните изпраща служебно получения бизнес
план или интегриран проект и приложените
към него документи в срок до 2 работни дни
в Централното управление на Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 24. (1) Министърът на земеделието и
храните назначава със заповед комисия, която
извършва проверка за изпълнение на критериите за признаване, включително проверка
на място, и дава становище по признаването
на групата на производители.
(2) Въз основа на становището по ал. 1
министърът на земеделието и храните със
заповед признава групата на производители
или прави мотивиран отказ.
(3) Признатите групи на производители
могат да кандидатстват за подпомагане по
мерките на ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 25. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване,
групата на производители е длъжна да уведоми
Министерството на земеделието и храните в
14-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) Достоверността на заявените данни от
групите на производители се контролира от
Министерството на земеделието и храните
чрез извършването на периодични проверки на
място за установяване на съответствието им с
изискванията за признаване. Министерството
на земеделието и храните проверява всяка
година най-малко 30 на сто от признатите
групи на производители.
(3) При извършване на проверките представителите на групата на производители са
длъжни да осигурят достъп до помещенията,
софтуера, документацията и стопанствата на
членовете и да оказват съдействие на проверяващите.
(4) Когато се установи, че призната група на
производители не съответства на изискванията
за признаване, є се дава 6-месечен срок за
отстраняване на установените несъответствия.
Ако в рамките на този срок несъответствията
не бъдат отстранени, министърът на земеделието и храните оттегля със заповед признаването на групата на производители и тя се
заличава от базата данни по чл. 27.

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

Чл. 26. Отказите по чл. 24, ал. 2 и заповедите по чл. 25, ал. 4 се съобщават и обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 27. (1) Министерството на земеделието
и храните създава, съхранява и поддържа база
данни за признатите групи на производители.
(2) По искане на признатите групи на производители Министерството на земеделието и
храните им издава свидетелства за признаване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пряка производствена дейност“ е дейността по производство на първични земеделски продукти с цел продажба на произведената
продукция. Не е пряка производствена дейност предоставянето на земя, сгради, инфраструктурни обекти и технически средства от
групата или организацията на производители
на нейните членове, както и създаването от
групата или организацията на производители
на трайни насаждения, които се стопанисват
от нейните членове.
2. „Предлагана на пазара продукция“ е
продукцията, реализирана на пазара, както
и продукцията, която е изтеглена от пазара
или е обект на интервенционно изкупуване,
по реда на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
3. „Земеделски продукт“ е непреработен
продукт на растениевъдството или животновъдството, който има отделен код съгласно
Приложение I на Регламент (ЕС) № 1308/2013 г.
§ 2. Наредбата се издава за прилагане на
правилата на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета (ОВ L 347/487/20.12.2013 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 38а, т. 1 и 2 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 4. Отменя се Наредба № 31 от 2006 г.
за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители,
търговци и преработватели на плодове и
зеленчуци (ДВ, бр. 28 от 2006 г.).
§ 5. (1) Организациите на производители
на продукти по чл. 2, ал. 1, които са били
признати съгласно българското законодателство преди 1 януари 2014 г. и отговарят на
изискванията на чл. 3, ал. 1, 2 и 3 и чл. 5,
ал. 1 и 4, се признават за организации на
производители на земеделски продукти.
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(2) Организациите на производители по
ал. 1 подават в Министерството на земеделието и храните документите по чл. 9, ал. 1
и 2 и получават одобрение по реда на чл. 10.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
I. Образец на заявление за признаване на организация на производители на земеделски
продукти
До
Министъра на земеделието
и храните
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ..............................................................................,
длъжност .....................................................................
(управител, председател или друга)
на ...................................................................................
(фирма на дружеството или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) ...............................................,
(населено място)
адрес на управление: ................................................
.........................................................................................,
(улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност ...............................................,
район на дейност .......................................................,
(област/и)
адрес за кореспонденция ………………………………………
…………………………………….................................................,
(населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ………………………...........................,
е-mail адрес: ………………………...…………………..................
Уважаеми/а господин/госпожо Министър,
Моля представляваната от мен кооперация/
събирателно дружество/дружество с ограничена
отговорност да бъде призната за организация
на производители в сектор ………….. за следните
видове земеделски продукти:
........................................................................................
Организацията е създадена за постигане на една
или повече от следните цели:
1. планиране и приспособяване на продукцията
към търсенето на пазара по отношение на качеството и количеството;
2. концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени
от членовете им, включително чрез директно
предлагане на пазара;
3. оптимизиране на производствените разходи
и на възвръщаемостта на инвестициите за постигане на стандартите в областта на околната
среда и хуманното отношение към животните и
за стабилизиране на цените на производителите;
4. провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи, свързани с устойчивите
производствени методи, иновативните практики,
икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите;
5. насърчаване и осигуряване на техническа
помощ за използването на екологосъобразни
практики за отглеждане, както и производствени
техники, практики и методи за хуманно отношение към животните;
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6. насърчаване и предоставяне на техническа
помощ за прилагане на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и
разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско
указание или с национални означения за качество;
7. управление на вторичните продукти и на отпадъците с цел опазване на качеството на водата,
почвите и ландшафта и запазване или развитие
на биологичното разнообразие;
8. устойчиво използване на природните ресурси
и смекчаване на последиците от изменението
на климата;
9. прилагане на инициативи за популяризирането
и предлагането на пазара;
10. управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г.;
11. предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за
застраховане.
(отбелязват се избраните цели)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. заверено копие на устройствения акт;
2. списък на членовете на организацията, включително членовете по чл. 3, ал. 4;
3. декларации от членовете на организацията,
че за всеки конкретен земеделски продукт членуват само в една група или организация на
производители;
4. за всеки член на организацията – копие на
регистрационна карта и анкетни карти по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10
от 1999 г.) или копие на документ, съдържащ
уникалния регистрационен номер на лицето в
Интегрираната система за администриране и
контрол;
5. декларации от членовете на организацията по
чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните
предприятия;
6. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Не желая да кандидатствам по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“
от ПРСР 2014 – 2020 г.
(излишното се зачертава)
Желая да кандидатствам по мярка 9 „Учредяване
на групи и организации на производители“ от
ПРСР 2014 – 2020 г. и прилагам следните допълнителни документи:
1. вътрешни правила за дейността на организацията;
2. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията
и/или от нея продукция към датата на подаване
на заявлението за признаване;
3. финансови и счетоводни документи, които
доказват стойността на предлаганата на пазара
от членовете на организацията и/или от нея
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продукция през предходната година …………………
………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………;
4. бизнес план или интегриран проект.
(излишното се зачертава)
Дата: ...................

Заявител: .........................

II. Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители
До
Министъра на земеделието
и храните
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ...............................................................................,
длъжност .....................................................................
(управител, председател или друга)
на ...................................................................................
(фирма на дружеството или сдружението)
със седалище в гр. (с.) ..............................................,
(населено място)
адрес на управление: ...............................................
.........................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност .......................................,
район на дейност .......................................................,
(област/и)
ЕИК – единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ) ..................................................................,
адрес за кореспонденция ………………………………………
……………………………………...................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ……………..........................…………,
е-mail адрес: …..………………………………………..................
Уважаеми/а господин/госпожо Министър,
Моля представляваното от мен дружество/сдружение да бъде признато за асоциация на организации на производители съгласно Наредба № 12
от 2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на
групи производители
в сектор ………….. за следните видове земеделски
продукти:
........................................................................................,
(изброяват се продуктите)
която осъществява следните функции, делегирани
от нейните членове:
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
(описват се делегираните функции)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. устройствения акт;
2. списък на членовете на асоциацията;
3. п ъ л номощ но с но тариа л но за верен подпис – когато заявление-декларацията се подава
от пълномощник.
Дата: ...................

Заявител: .........................
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III. Образец на заявление-декларация за признаване на междубраншова организация
До
Министъра на земеделието
и храните
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ..................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ................................................................................,
длъжност .......................................................................
(председател или друга)
на ..................................................................................
(фирма на сдружението)
със седалище в гр. (с.) .............................................,
(населено място)
адрес на управление: ................................................
.......................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност .........................................,
район на дейност .........................................................,
(област/и)
адрес за кореспонденция ………………………………………
.........................................................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ………...........................………………,
е-mail адрес: ………………………........………………….............
Уважаеми/а господин/госпожо Министър,
Моля представляваното от мен сдружение да
бъде признато за междубраншова организация
съгласно Наредба № 12 от 2015 г. за условията
и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на
организации на производители и междубраншови
организации и на групи производители
на ..................................................................................
(производители и търговци и/или преработватели)
в сектор ………….. за следните видове земеделски
продукти:
..........................................................................................
(изброяват се продуктите)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. устройствения акт;
2. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
3. доказателства, че обхващат най-малко една
трета от производството и/или търговията и/или
преработката в съответния район или райони на
страната от ниво 2;
4. п ъ л номощ но с но тариа л но за верен подпис – когато заявление-декларацията се подава
от пълномощник.
Дата: ...................

Заявител: .........................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
– междубраншовата организация не осъществява пряко производство, търговия и преработка на земеделски продукти и на продукти,
получени от тях;
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– междубраншовата организация ще представя
в Министерството на земеделието и храните
всички споразумения, решения и съгласувани
практики, в които възнамерява да участва,
и че няма да ги въвежда в действие до определянето им от Европейската комисия за
съвместими с правото на Европейския съюз.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата ...................

Декларатор : ......................
(подпис)

Гр. ......................
ІV. Образец на заявление за признаване на
група на производители
До
Министъра на земеделието
и храните
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ...................................................................................,
(трите имена по лична карта)
ЕГН ...............................................................................,
длъжност ......................................................................
(управител, председател или друга)
на ....................................................................................
(фирма на дружеството или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) .............................................
.........................................................................................,
(населено място)
адрес на управление: ................................................
........................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност ..............................................,
район на дейност ......................................................,
(област/и)
адрес за кореспонденция ………………………………………
……………………………………..................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: .............................………………………,
е-mail адрес: …...….............…………………………………….....
Уважаеми/а господин/госпожо Министър,
Моля представляваната от мен кооперация/
събирателно дружество/дружество с ограничена
отговорност да бъде призната за група на производители в сектор ………….. за следните видове
земеделски продукти:
........................................................................................
Към заявлението прилагам следните документи:
1. заверено копие на устройствения акт;
2. списък на членовете на групата;
3. декларации от членовете на групата, че за всеки
конкретен земеделски продукт членуват само в
една група или организация на производители;
4. за всеки член на организацията – копие на
регистрационна карта и анкетни карти по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10
от 1999 г.) или копие на документ, съдържащ
уникалния регистрационен номер на лицето в
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Интегрираната система за администриране и
контрол;
5. декларации от членовете на организацията по
чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните
предприятия;
6. вътрешни правила за дейността на организацията;
7. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата и/
или от нея продукция към датата на подаване
на заявлението за признаване;
8. финансови и счетоводни документи, които
доказват стойността на предлаганата на пазара
от членовете на групата и/или от нея продукция
през предходната година …………………………………………
……………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………;
9. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Дата: ...................

Заявител: .........................

Приложение № 2
към чл. 9, ал. 3, т. 2
СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ
за годишната стойност на п редлаганата на
пазара от членовете на организацията/групата
продукция
Долуподписаният (та) ...............................................
........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л.к. № ..........................., издадена от ...........................
на .................................., ЕГН ....................................,
адрес: ...........................................................................,
в качеството си на ....................................................
........................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма .....................................................................
(наименование на дружеството или кооперацията)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Годишната стойност на предлаганата на пазара от
долупосочените поименно членове на организацията/групата продукция отговаря на изискванията
на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за
признаване на организации на производители на
земеделски продукти, асоциации на организации
на производители и междубраншови организации
и на групи производители
.......................................................... лв.
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата ...................

Декларатор : ......................
(подпис)

Гр. ......................
Забележка. „Поименно“ означава, че имената
на всеки член на групата се изписват заедно с
годишния му оборот.
3133
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с
пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.;
изм., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Пътната маркировка се състои от
надлъжни маркировки, стрелки, напречни
маркировки, текст и символи върху пътното
платно и пътните съоръжения и се осъществява чрез полагането на материали за пътна
маркировка, като боя, термопластични материали, втвърдяващи се на студено материали,
предварително изработени ленти и символи,
пътни кабари или други материали.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 след думите „населените
места“ се добавя „и селищните образувания“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Проектите по ал. 3 се изработват, съгласуват и одобряват при условията и по реда
на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на
движението по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).
Те се изготвят от лица с пълна проектантска
правоспособност по част „Организация и
безопасност на движението“ съгласно чл. 128
и 129 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти
(ДВ, бр. 51 от 2001 г.).“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 съюзът „или“ се заменя с „и“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Постоянната маркировка на пътни
съоръжения, разположени непосредствено
до платното за движение, се изпълнява с бял
и черен цвят. Със същите цветове може да
се изпълнява и постоянната маркировка на
открити бордюри, които ограничават острови
върху платното за движение.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Временната пътна маркировка се използва за въвеждане на временна организация
и безопасност на движението при извършване
на строителни и монтажни работи с продължителност повече от един месец съгласно
изискванията на Наредба № 3 от 2010 г. за
временната организация и безопасността на
движението при извършване на строителни
и монтажни работи по пътищата и улиците
(ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и е с оранжев цвят.“
§ 5. Член 7 се изменя така:

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

„Чл. 7. (1) В зависимост от вида на вложените строителни продукти пътната маркировка
трябва да отговаря на изискванията и методите
за изпитване на БДС EN 1436 „Материали за
пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка“ и/или на
БДС EN 1790 „Материали за пътна маркировка.
Готови материали за пътна маркировка“ и/или
на БДС EN 1463 „Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари“.
(2) При проектирането и полагането (монтирането) на пътната маркировка се предвиждат строителни продукти, които отговарят
на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 за
условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и чиито експлоатационни
показатели по отношение на техните съществени характеристики осигуряват изпълнението
на основните изисквания към строежите.
(3) На пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението,
по-малка от 4000 авт./ден, и III клас, на общински пътища и на улици от IV до VI клас
пътната маркировка се изпълнява от бои,
като минималната дебелина на мокрия слой
е 0,3 mm ± 10 %.
(4) На автомагистрали, на скоростни пътища, на пътища от I клас, на пътища от II клас
със среднодневна годишна интензивност на
движението над 4000 авт./ден и на улици от I до
III клас пътната маркировка се изпълнява от:
1. студени шприц-пластици с минимална
дебелина на слоя 0,6 mm;
2. полагани на студено или горещо пластични маси с минимална дебелина на слоя 2 mm;
3. готови пътни маркировки.
(5) Допустимото отклонение на проектната
дебелина на слоя от материалите по т. 1 и 2
на предходната алинея е ± 10 %.
(6) Материалите по ал. 4 може да се използват и за пътна маркировка на пътищата
и улиците по ал. 3.
(7) Временната пътна маркировка с оранжев цвят по чл. 5 се изпълнява от строителни
продукти (бои със светлоотразяващи перли
или лента, която е в съответствие с изискванията на БДС EN 1790), които трябва да
позволяват отстраняването им след отпадане
на необходимостта от маркировката, без да
остават следи по пътната настилка.
(8) Дневната видимост на пътната маркировка, изразена чрез коефициента на яркост
Qd (mcd· m -2 ·lx-1) при разсеяно осветление, в
Точки на цветовата
област
Координати на
точките

1
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началото на експлоатацията трябва да съответства най-малко на клас Q4 за пътищата и
улиците по ал. 4 и Q3 за пътищата и улиците
по ал. 3 съгласно БДС EN 1436, а в края на
гарантирания от изпълнителя на маркировката
експлоатационен срок трябва да съответства
най-малко на клас Q3 за пътищата и улиците
по ал. 4 и Q2 за пътищата и улиците по ал. 3
съгласно БДС EN 1436.
(9) Нощната видимост на пътната маркировка, изразена чрез коефициента на яркост при
обратно отражение при суха настилка RL(mcd·
m-2 ·lx-1), в началото на експлоатацията трябва
да съответства най-малко на клас R5 съгласно
БДС EN 1436 за пътищата и улиците по ал. 4,
R4 – за пътища II клас със среднодневна годишна интензивност на движението, по-малка
от 4000 авт./ден, и улици IV клас, R3 – за пътища III клас, общински пътища и улици V и
VI клас, а при влажна настилка – най-малко
на клас RW3 за пътищата и улиците по ал. 4 и
RW2 – за пътищата и улиците по ал. 3. В края на
гарантирания от изпълнителя на маркировката
експлоатационен срок коефициентът на яркост
RL за суха маркировка трябва да съответства
най-малко на клас R3 съгласно БДС EN 1436
за пътищата и улиците по ал. 4 и клас R2 за
останалите пътища, а при влажна настилка
трябва да съответства най-малко на клас RW2
за пътищата и улиците по ал. 4. Нощната видимост на временната пътна маркировка по
чл. 5 в началото на експлоатацията трябва да
съответства най-малко на клас R5 за пътищата
и улиците по ал. 4 и на клас R3 – за останалите
пътища и улици, а в края на гарантирания от
изпълнителя на маркировката експлоатационен
срок трябва да съответства най-малко на клас
R3 за пътищата и улиците по ал. 4 и на клас
R2 за останалите пътища.
(10) Цветът на сухата пътна маркировка,
изразен чрез координатите на цветност в ново
състояние, трябва да отговаря на координатите на цветност за бял и жълт цвят съгласно
БДС EN 1436. Коефициентът на яркост β в
началото на експлоатацията трябва да съответства най-малко на клас В4 за пътищата и
улиците по ал. 4 и клас В3 – за пътищата и
улиците по ал. 3, а в края на гарантирания от
изпълнителя на маркировката експлоатационен срок-най-малко на клас В3 за пътищата
и улиците по ал. 4 и най-малко на клас В2
за останалите пътища. Цветът на временната
пътна маркировка с оранжев цвят по чл. 5 в
началото на експлоатацията трябва да съответства на следните координати на цветност
и коефициент на яркост β:
2
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4

x

y

x

y

х

y

x

y

0,610

0,390

0,535

0,375
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0,404
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Коефициент на
яркост β
≥0,17
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(11) Съпротивлението на хлъзгане на пътната маркировка, изразено в единици SRT, в
началото на експлоатацията трябва да съответства най-малко на клас S3 за пътищата и
улиците по ал. 4, и на клас S2 – за пътищата
и улиците по ал. 3 съгласно БДС EN 1436,
а в края на гарантирания от изпълнителя
експлоатационен срок най-малко на клас S2
за пътищата и улиците по ал. 4 и най-малко
на клас S1 за останалите пътища.
(12) За пътна маркировка, положена на
пътища от II клас със среднодневна годишна
интензивност на движението, по-малка от
4000 авт./ден, и III клас, на общински пътища,
на улици от IV до VI клас и на паркинги на
обособени места, показателите по ал. 8, 9,
10 и 11 може да бъдат Q2, R2, RW1, В2 и S1.
Тази възможност не се отнася за временната
пътна маркировка по чл. 5.“
§ 6. В чл. 8, ал. 1 в края на изречение първо
се поставя запетая и се добавя „а релефните
и шумните пътни маркировки – с повече от
10 mm ± 10 %“.
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Пътната маркировка трябва да е
видима при различни метеорологични условия
както през деня, така и през нощта. Тя трябва
да е светлоотразяваща. Пътната маркировка
на местата за паркиране на пътни превозни
средства на обособени места може да не е
светлоотразяваща.“
§ 8. Създава се член 9а:
„Чл. 9а. (1) Линиите, стрелките, символите
и надписите на пътната маркировка трябва да
се изпълняват с равномерни контури.
(2) При изпълнение на пътната маркировка са допустими следните отклонения по
отношение на:
1. широчината на линиите и на съставните
елементи на стрелките, символите и надписите – ± 10 mm, а на линиите на пешеходната
пътека М8.1 тип „Зебра“ – ± 30 mm;
2. дължината на прекъсната линия – -50 mm
и +150 mm;
3. дължината на прекъсната линия и интервала – ± 150 mm;
4. местоположението в напречна посока
на надлъжната пътна маркировка – ± 50 mm
на 50 m;
5. местоположението на стрелките, символите и надписите в напречна посока –
± 100 mm, а в надлъжна посока – ± 200 mm;
6. разстоянието между осите на линиите
на надлъжната пътна маркировка – ± 20 mm.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Широчината на единичната непрекъсната линия при двулентов път и при път
с повече от три ленти е 0,10 m, а на авто-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

магистрали, скоростни пътища и скоростни
градски магистрали – 0,15 m.“
4. Алинея 6 се отменя.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. участъци на двупосочни двулентови
пътища с допълнителна лента при изкачване
на надлъжен наклон.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Широчината на линиите и разстоянията
между тях при двойна непрекъсната линия
са, както следва:
1. по 0,10 m – при двулентов път и при път
с повече от три ленти и разстояние между
тях 0,10 m;
2. по 0,15 m – при автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали
и при разстояние между тях 0,15 m.“
§ 11. В чл. 13, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. двулентови пътища за отделяне на пътните ленти за движение в различни посоки в
участъци с осигурена видимост;“.
§ 12. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
„(3) Едини чната п рек ъсната лини я се
нанася с дължина на интервала, различна
от дължината на чертата за отделяне на две
съседни пътни ленти.“
§ 13. В чл. 15 думите „или по 0,12 m“ се
заличават.
§ 14. В чл. 17 думите „позиции „б“, „в“, „г“
и „д“ се заменят с „позиции „б“, „в“ и „г“.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„зрителното“ се добавя „и слуховото“, а в
изречение второ думите „може да“ и „или е
единична прекъсната линия“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „автомагистрали“ се
добавя „скоростни пътища“, а след „0,25 m“ се
поставя запетая и се добавя „а за останалите
пътища – 0,15 m.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 16. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1)Крайната линия на автомагистрали, скоростни пътища, скоростни градски
магистрали, пътища от I клас със среднодневна годишна интензивност на движението над
4000 авт./ден и пътищата от трансевропейската пътна мрежа се изпълнява с надлъжна
релефна шумна пътна маркировка.
(2) Единичната и двойната непрекъснати
линии М1 и М2 и двойната смесена линия М5
на двулентови пътища от I клас със среднодневна годишна интензивност на движението
над 4000 авт./ден и на улици от II и III клас,
както и двойната прекъсната линия М4 се
изпълняват с надлъжна релефна шумна пътна
маркировка.
(3) Крайната линия от страната на средната
разделителна ивица на автомагистрали, скоростни пътища, скоростни градски магистра-
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ли, както и заустващите и шлюзовите линии
по чл. 19 и 20 не се изпълняват с надлъжна
релефна шумна пътна маркировка.
(4) Надлъжната релефна шумна пътна
маркировка трябва да осигурява разлика от
1,00 до 3,00 dB(A) между нивата на шума на
маркировката и на пътната настилка.“
§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Стоплинията М6 се нанася преди места,
сигнализирани с пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“
или преминаването през които се регулира
със светлинни сигнали. Нейното разположение
трябва да осигурява:“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „символът „STOP“ се заменят със „символът с
международно значение „STOP“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Символът с международно значение
„STOP“ не се поставя пред стоплинии, намиращи се на място, на което движението се
регулира със светлинни сигнали.“
§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и пътни възли“ се заличават.
2. В ал. 3 изречение първо се изменя така:
„Преди линията за изчакване върху платното за движение може да бъде очертан символът М18 „триъгълник“, предупреждаващ за
приближаване към път с предимство.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 19. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Пешеходна пътека с маркировка М8.1
тип „Зебра“ се поставя на места, на които в
работен ден в продължение на 1 час най-малко
50 пешеходци пресичат пътното платно, по
което средната интензивност на движението
за същия период в приведени единици е от
200 до 600 Е/h за платно без разделителна
ивица и от 400 до 1000 Е/h за платно с разделителна ивица.
(3) Разстоянието между пешеходните пътеки
се препоръчва да не бъде по-малко от 250 m.
(4) Критерият по ал. 2 не се прилага при поставянето на пешеходни пътеки на участъци от
улици, намиращи се в непосредствена близост
до начални, основни и средни училища и до
детски градини, както и на места, намиращи
се на достъпен маршрут съгласно Наредба
№ 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на строежите в съответствие
с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
(ДВ, бр. 54 от 2009 г.).“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Широчината на пешеходната пътека
не трябва да е по-малка от 2,50 m при улици

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

от V и VI клас, от 3,00 m при улици от III и
IV клас и общински пътища, включително и
техните продължения в населени места, от
3,50 m при улици от II клас и от 4,00 m – при
пътищата I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Широките непрекъснати линии с форма на правоъгълник на пешеходната пътека
М8.1 тип „Зебра“ са с широчина и разстояние
между тях по 0,50 m, а прекъснатите успоредни
линии на пешеходна пътека М8.2 са съставени
от правоъгълници с широчина 0,30 m, като
дължината им и разстоянието между тях са
по 0,50 m.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Допуска се пешеходните пътеки М8.1
и М8.2 да се очертават косо спрямо оста на
платното за движение. В този случай широките непрекъснати линии на пътеката М8.1
са с формата на успоредници, чиито по-дълги страни са успоредни на оста на пътя, а
по-късите – успоредни на оста на пътеката.
Линиите на пътеката М8.2 се състоят от
успоредници, по-дългите страни на които са
успоредни на оста на пътеката, а по-късите – на оста на пътя.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пешеходната пътека М8.1 тип „Зебра“ се
използва само на места, на които преминаването на пътни превозни средства и пешеходци
не се регулира със светлинни сигнали.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пешеходната пътека М8.2 се използва само на места, на които преминаването
на пътни превозни средства и пешеходци се
регулира със светлинни сигнали.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Пешеходната пътека М8.1 тип „Зебра“
не се прилага:
1. на места, на които допустимата максимална скорост на движение е повече от 50 km/h;
2. по улици в жилищна зона по смисъла
на чл. 61 и 62 от Закона за движението по
пътищата;
3. на пътища и улици, на които няма тротоар
от едната или от двете страни на платното
за движение;
4. на платно за движение, на което се пресича от пешеходеца една лента за движение;
5. в близост до светофарна уредба;
6. в участък от улица, в който се осъществява координирано управление „зелена вълна“
на светофарните уредби;
7. в участък на улица, в който има специализирана „BUS“ лента;
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8. ако разстоянието за видимост от и към
зоната за изчакване на пешеходците е по-малко
от 50 m при допустима максимална скорост
50 km/h и от 30 m при допустима максимална
скорост 30 km/h.“
§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Широчината на велосипедната пътека,
мерена между външните страни на линиите, е
равна на широчината на велосипедната алея,
чието продължение е велосипедната пътека,
но не по-малка от 1,80 m.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Велосипедна пътека се очертава само
като продължение на велосипедна алея съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и
проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
(ДВ, бр. 86 от 2004 г.).“
§ 22. В чл. 27 се създават т. 11 и 12:
„11. „Напречна оптична маркировка“ –
М19 – съгласно приложение № 23а;
12 . „На п р еч на ш у м н а марк и р овк а“ –
М20 – съгласно приложение № 23б.“
§ 23. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и пътни възли“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ст релк ите по а л. 1 се разполагат
така, че надлъжната им ос на симетрия да
е в оста на съответната пътна лента. Видът
и размерите на стрелките са определени в
приложение № 11.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не се поставят стрелки по ал. 1 в лента, от която са разрешени посоките направо,
надясно и наляво.“
§ 24. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:
„(2) Стрелките по ал. 1 се разполагат така,
че надлъжната им ос на симетрия да е в оста
на съответната пътна лента. Размерите на
стрелките са определени в приложение № 12.“
§ 25. В чл. 30 ал. 3 се изменя така:
„(3) Стрелките за насочване се нанасят по
посока на движението с намаляващи интервали помежду им, съответно равни на пътя,
който пътното превозно средство би изминало
за 4, 3, 2, 1 s със съответната допустима максимална скорост на движение. Нанасят се наймалко две стрелки. Размерите на стрелките
за насочване са дадени в приложение № 13.“
§ 26. В чл. 32, ал. 2 изречение второ се
изменя така: „Размерите на паркоместата за
леки автомобили, автобуси и товарни автомобили в зависимост от начина на паркиране
са определени в приложение № 24.“
§ 27. В чл. 35 се създава ал. 4:
„(4) Черните линии не са светлоотразяващи.“
§ 28. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „се маркира“ се заменят с „може да
се маркира“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Черният цвят не е светлоотразяващ.“
§ 29. В чл. 37, ал. 2 изречение първо се
изменя така:
„Маркировката по ал. 1 се състои от равнобедрени триъгълници, насочени по посока
на движението, с размери, определени в приложение № 18.“
§ 30. В чл. 39, ал. 4, в т. 1 и 2 думите „при
скорост на движение“ се заменят с „при допустима максимална скорост на движение“.
§ 31. В чл. 40, ал. 2 думите „Наредба № 6
от 2003 г. за изграждане на достъпна среда
в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от
2003 г.)“ се заменят с „Наредба № 4 от 2009 г.
за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително
за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.)“.
§ 32. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. Допустимата максимална скорост
на движение се обозначава съгласно приложение № 21. Цифрите се нанасят върху пътната
настилка при пътните знаци В26 „Забранено
е движение със скорост, по-висока от означената“. Цифрите на обозначението трябва да
съответстват на тези от пътния знак.“
§ 33. Създават се чл. 42а, 42б и 42в:
„Чл. 42а. (1) Напречната оптична маркировка М19 съгласно приложение № 23а се
използва за ограничаване на скоростта на
движение при пътни кръстовища, железопътни
прелези и при хоризонтални криви с малък
радиус на пътища извън населените места.
(2) Напречната оптична маркировка се
състои от напречни линии по ръба или в
средата на лентите за движение с прогресивно намаляващо разстояние помежду им.
Разстоянията между отделните маркирани
линии в зависимост от първоначалната скорост на движение и желаната крайна скорост
на движение са дадени в приложение № 23в.
Чл. 42б. (1) Напречната шумна маркировка
М20 съгласно приложение № 23б се използва
за ограничаване на скоростта на движение
при пътни кръстовища, железопътни прелези
и при хоризонтални криви с малък радиус на
пътища извън населените места.
(2) Напречната ш у мна марк ировка се
състои от линии, разположени напречно по
цялата широчина на лентата за движение.
Те се изпълняват от студени или горещи
пластични маси, които се полагат с дебелина
10 mm ± 10 %.
(3) Напречната шумна маркировка се поставя на разстояние най-малко 300 m от урбанизирани територии или от отделни поземлени
имоти извън тях с жилищни, курортни, вилни,
спортни и развлекателни функции.
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Чл. 42в. (1) В една лента за движение не
се допуска използването на напречна оптична маркировка М19 и на напречна шумна
маркировка М20.
(2) Напречната оптична маркировка М19
и напречната шумна маркировка М20 се използват само ако има поставени пътни знаци
В26 („Забранено е движение със скорост, повисока от означената“).“
§ 34. Член 44 се отменя.
§ 35. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в изречение първо думите „(М1
или М2)“ се заменят с „М2“, а думите „единична или“ се заличават.
2. В ал. 2 изречения второ и трето се изменят така: „Когато разделителната ивица е
ограничена с открит бордюр с височина 0,15
m и допустимата максимална скорост на движение е до 50 km/h, крайната линия може да
не се нанася. При автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали
винаги се нанася вътрешна крайна линия на
разстояние 0,50 m от разделителната ивица.“
§ 36. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Пътната маркировка на допълнителна пътна лента за движение при изкачване
на надлъжен наклон, устроена съгласно приложение № 12 на Наредба № 1 от 2000 г. за
проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.),
се изпълнява според приложение № 31, букви
„а“, „а'“ и „а"“.“
§ 37. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „и се обозначава в началото и в края, а
при необходимост – и между тях, със символа
с международно значение М18 „BUS“.
§ 38. Член 55 се отменя.
§ 39. Член 56 се отменя.
§ 40. В чл. 57, ал. 1 думите „при двулентов или трилентов път“ се заменят с „при
двулентов път“.
§ 41. Член 60 се отменя.
§ 42. В чл. 62 думите „с крайна прекъсната
или непрекъсната линия“ се заменят със „с
крайна непрекъсната линия“.
§ 43. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. Дължините на зоната за престрояване и на зоната за изчакване се определят
съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
или Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране
на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.).“
§ 44. В чл. 72 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изискванията на предходните алинеи
се отнасят и за пътната маркировка „Стрелки
за предварително указване посоки на движение“ М11.
(4) При необходимост в зоните по ал. 1
могат да се поставят допълнително стрелки
М10 и М11.“
§ 45. Член 73 се отменя.
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§ 46. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 – 5 се отменят.
2. В т. 8, буква „б“ след думата „определени“ се добавя „за категория В“.
3. Точка 9 се отменя.
4. Точка 12 се отменя.
5. Създават се т. 18, 19 и 20:
„18. „Приведена единица“ е транспортна
единица, приведена към лек автомобил. За
коефициенти за привеждане на различните
видове транспортни единици към лек автомобил се приемат тези от таблица 1 към чл. 3,
ал. 4 от Наредба № 2 от 2004 г. за планиране
и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
19. „Надлъжна релефна шумна пътна маркировка“ е пътна маркировка, чиято текстура
на повърхността осигурява видимостта є при
наличие на воден пласт в резултат на интензивен дъжд и причинява при застъпването є
шум и вибрации в автомобила.
20. „Напречна шумна пътна маркировка“
е съчетание от напречни на направлението
на движението линии от пътна маркировка,
които при преминаването им причиняват шум
и вибрации в автомобила.“
§ 47. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. Промяната на съществуващата сигнализация с пътна маркировка съгласно изискванията по чл. 4, ал. 2, чл. 7, ал. 4, чл. 9, чл. 12,
ал. 1, т. 3, чл. 18, ал. 1, чл. 20а, ал. 1 и 2, чл. 24
и 25 се извършва в срок до 1 май 2017 г.“
2. Създават се § 4а, § 4б и § 4в:
„§ 4а. При планиран основен ремонт или
реконструкция на съществуващата пътна настилка на пътищата и улиците по чл. 7, ал. 4
в следващите три години след влизане в сила
на наредбата пътната маркировка може да се
изпълнява от бои.
§ 4б. Администрацията, управляваща пътя,
или собственикът на пътя трябва да съхраняват и поддържат информация за изпълнената
пътна маркировка и по-конкретно за мястото
на полагане, за материалите, за видовете
пътна маркировка, за количествата, за състоянието при извършвани проверки и други
необходими данни.
§ 4в. Данните за интензивността на пешеходното и автомобилното движение, въз
основа на които е взето решение за поставяне на пешеходна пътека М8.1 тип „Зебра“
по чл. 24, ал. 2, както и данните за установената концентрация на пътнотранспортни
произшествия по чл. 4, ал. 5, се съхраняват от
собственика на пътя или от администрацията,
управляваща пътя.“
3. Параграф 5 се отменя.
§ 48. Приложение № 3 към чл. 13, ал. 4
се изменя така:
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„Приложение № 3
към чл. 13, ал. 4
Размери на единична прекъсната линия
Извън населени
места

Широчина
на линията
a в m

Дължина на
линията l1
в m

Дължина на
интервала
l2 в m

Означение
a/l1/l 2/

скоростни градски магистрали

0,15

4

12

0,15/4/12

Пътища с повече
градски магист
от три пътни ленти рали

0,10

3

9

0,10/3/9

0,10

3

6

0,10/3/6

Автомагистрали,
скоростни пътища

Пътища с две пътни ленти

В населени
места

районни артерии, главни улици, второстепенни улици

“
§ 49. Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 и чл. 17 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 14, ал. 1 и чл. 17

Надлъжна пътна маркировка
а) „Предупредителна линия“

à
l1

l1

l2

б) „Крайна линия“

à

в) „Заустваща линия“

à
l1 l 2 l1

г) „Шлюзова линия“

à
l1

l1

l2

§ 50. Приложение № 6 към чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 4 и чл. 16, ал. 3 се изменя така:

“

„Приложение № 6
към чл. 14, ал. 2, чл. 15, ал. 4
и чл. 16, ал. 3
Размери на предупредителната линия
Извън населени
места

В населени
места

Пътища с повече
градски магист
от три пътни ленти рали
Пътища с две пътни ленти

районни артерии, главни улици, второстепенни улици

Широчина
на линията
в m

Дължина на
линията l1
в m

Дължина на
интервала
l2 в m

Означение
a/l1/l 2/

0,10

9

3

0,10/9/3

0,10

6

3

0,10/6/3

“
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§ 51. Приложение № 8 към чл. 19, ал. 4 и чл. 20, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 19, ал. 4 и чл. 20, ал. 2
Размери на заустваща и шлюзова линия
Случаи на използване
Шлюзове на автомагистрали, скоростни пътища и
скоростни градски
магистрали
Шлюзове на пътища I, II,
III клас, местни пътища и
градски магистрали
Заустване при кръстовища

Широчина
а в m

Дължина на
линията
l1 в m

Дължина на
интервала
l2 в m

Означение
a/l1/l 2/

0,25

2

4

0,25/2/4

0,20
0,20

2
1

4
1

0,20/2/4
0,20/1/1

“
§ 52. Приложение № 10 към чл. 21, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 21, ал. 3
Напречна пътна маркировка
а) „Пешеходна пътека“ – М8.1, тип „Зебра“

при улици от V и VI клас – C ≥ 2,50 m
при улици от III и IV клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени
места – С ≥ 3,00 m
при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места – C ≥ 4,00 m
б) „Пешеходна пътека“ – М8.2

при улици от V и VI клас – C ≥ 2,50 m
при улици от III и IV клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени
места – С ≥ 3,00 m
при улици от II клас – С ≥ 3,50 m
при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места – C ≥ 4,00 m
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в) „Велосипедна пътека“ – М9

Широчината С е равна на широчината на велосипедната алея, чието продължение е велосипедната
пътека, но най-малко 1,80 m.“

§ 53. Приложение № 11 към чл. 27, т. 1 и чл. 28, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 27, т. 1 и чл. 28, ал. 2
Пътна маркировка „Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение“ – М10
Размери на стрелките при допустима максимална скорост на движение V > 50 km/h
– в зоната за изчакване и за престрояване на кръстовище:

С Т Р.
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– в зоната за изчакване и за престрояване на кръгово кръстовище, когато тя е с повече от
една лента:
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– в зоната за изчакване и за престрояване на кръгово кръстовище, когато тя е с повече от една
лента:
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§ 54. Приложение № 12 към чл. 27, т. 2 и чл. 29, ал. 2 се изменя така:

“

„Приложение № 12
към чл. 27, т. 2 и чл. 29, ал. 2
Пътна маркировка „Стрелки за предварително указване посоки на движение“ – М11
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Размери на стрелките при допустима максимална скорост на движение V ≤ 50 km/h

Размери на стрелките при допустима максимална скорост на движение V > 50 km/h.“

§ 55. Приложение № 14 към чл. 27, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 27, т. 4
Пътна маркировка „Начин за подреждане на пътни превозни средства при паркиране“ – М13
Паркиране върху пътното платно

а) успоредно

б) напречно

в) косо

БРОЙ 34
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a2

b1

b

Паркиране върху обособени площи извън пътното платно

a

c

a1

c

§ 56. Приложение № 18 към чл. 27, т. 8 се изменя така:

“
„Приложение № 18
към чл. 27, т. 8 и чл. 37

Пътна маркировка „Изкуствени неравности на платното за движение“ – М17

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,00
1,00

1,00
“
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§ 57. Приложение № 19 към чл. 27, т. 9 и чл. 39, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 27, т. 9 и чл. 39, ал. 4
Пътна маркировка „Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение“ – М18

Размери на буквите при допустима максимална скорост на движение V ≤ 50 km/h
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Размери на буквите при допустима максимална скорост на движение V > 50 km/h.“

§ 58. Приложение № 20 към чл. 27, т. 9 и чл. 39, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 20
към чл. 27, т. 9 и чл. 39, ал. 4
Пътна маркировка „Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение“ – М18

Размери на цифрите при допустима максимална скорост на движение V ≤ 50 km/h

Размери на цифрите при допустима максимална скорост на движение V > 50 km/h.“

§ 59. Приложение № 21 към чл. 27, т. 9, чл. 39, ал. 4 и чл. 41 се изменя така:
„Приложение № 21
към чл. 27, т. 9, чл. 39, ал. 4 и чл. 41
Пътна маркировка „Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение“ – М18

а) Обозначаване на допустимата максимална скорост на движение върху пътната настилка на път
с допустима максимална скорост на движение V ≤ 50 km/h
б) Обозначаване на допустимата максимална скорост на движение върху пътната настилка на път
с допустима максимална скорост на движение V > 50 km/h.“
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§ 60. Приложение № 22 към чл. 27, т. 9 и чл. 40, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 22
към чл. 27, т. 9 и чл. 40, ал. 1
Пътна маркировка „Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение“ – М18

Размери на символите с международно значение при допустима максимална скорост на движение
V < 50 km/h

Размери на символите с международно значение при допустима максимална скорост на движение
V > 50 km/h

Размери на символ, предупреждаващ за приближаване към път с предимство, при допустима
максимална скорост на движение:
V ≤ 50 km/h – x = 0,50, y = 2,00, z = 1,00
V > 50 km/h – x = 1,00, y = 6,00, z = 2,00.“
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§ 61. Създава се приложение № 23а към чл. 27, т. 11:

§ 62. Създава се приложение № 23б към чл. 27, т. 12:
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„Приложение № 23а
към чл. 27, т. 11

“
„Приложение № 23б
към чл. 27, т. 12

“
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§ 63. Създава се приложение № 23в към чл. 42а, ал. 2:
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„Приложение № 23в
към чл. 42а, ал. 2

Разстояние между линиите на напречните оптични маркировки за намаляване на скоростта
от 90 на 40 km/h
Брой на маркировките

Дължина на зоната
за намаляване на
скоростта, m

Разстояние между
маркировките Ln,
m

Скорост на превозното
средство,
km/h

X 0*

0

0

90,0

8,3

8,3

88,9

X

1

X

2

16,5

8,2

87,8

X

3

24,6

8,1

86,8

X

4

32,5

8,0

85,7

X

5

40,4

7,9

84,6

X

6

48,2

7,8

83,5

X

7

55,9

7,7

82,4

X

8

63,5

7,6

81,4

X

9

71,0

7,5

80,3

X

10

78,3

7,4

79,2

X

11

85,6

7,3

78,1

X

12

92,8

7,2

77,0

X

13

99,9

7,1

76,0

X

14

106,9

7,0

74,9

X

15

113,8

6,9

73,8

X

16

120,5

6,8

72,7

X

17

127,2

6,7

71,6

X

18

133,8

6,6

70,6

X

19

140,3

6,5

69,5

X

20

146,7

6,4

68,4

X

21

153,0

6,3

67,3

X

22

159,1

6,2

66,2

X

23

165,2

6,1

65,2

X

24

171,2

6,0

64,1

X

25

177,1

5,9

63,0

X

26

182,9

5,8

61,9

X

27

188,6

5,7

60,8

X

28

194,1

5,6

59,8

X

29

199,6

5,5

58,7

X

30

205,0

5,4

57,6

X

31

210,3

5,3

56,5

X

32

215,5

5,2

55,4

X

33

220,6

5,1

54,4

X

34

225,5

5,0

53,3

X

35

230,4

4,9

52,2

X

36

235,2

4,8

51,1

X

37

239,9

4,7

50,0

X

38

244,5

4,6

49,0
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Дължина на зоната
за намаляване на
скоростта,m

Разстояние между
маркировките Ln,
m

Скорост на превозното
средство,
km/h

39

249,0

4,5

47,9

X

40

253,3

4,4

46,8

X

41

257,6

4,3

45,7

X

42

261,8

4,2

44,6

X

43

265,9

4,1

43,6

X

44

269,9

4,0

42,5

X

45

273,8

3,9

41,4

X

46

277,5

3,8

40,3

*На позиция „X 0 “ има също маркировка, която се добавя към общия брой маркировки.“

§ 64. Приложение № 24 към чл. 32, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 24
към чл. 32, ал. 2
Размери на паркоместата (клетките), в m
Начин
на парВид на киране
превоз- спрямо
ното
посока
средство та на
движение

Лек автомобил

Лек автомобил
на хора с
увреждания

Автобуси
и единични товарни автомобили

С надвес над тротоара

Без надвес

а

а1

а2

в

в1

c

d

а

а1

а2

в

в1

c

d

e

успоредно















5,70





2,50 *



3,50

0,50



под
ъгъл
90°

4,50





2,40 **

6,00

0,50

5,00



2,40



6,00

0,50 10,00

под
ъгъл
45°



4,90

6,90

2,40 **

3,40

3,80

0,50

5,00

5,10

7,20

2,40

3,40

3,80

0,50 8,50

под
ъгъл
60°



5,10

5,90

2,40 **

2,80

4,50

0,50

5,00

5,50

6,40

2,40

2,80

4,50

0,50 9,80

успоредно















8,00





2,50*





0,50



под
ъгъл
90°

4,50





3,60
(3,00)



6,00

0,50

5,00





3,60
(3,00)



6,00

0,50



под
ъгъл
45°



5,70
8,10
3,60
5,10
3,80
(5,30) (7,50) (3,00) (4,20)

0,50

5,00

6,10
8,60
3,60
5,10
(5,70) (8,00) (3,00) (4,20)

3,80

0,50



под
ъгъл
60°



5,70
6,60
3,60
4,20
4,50
(5,40) (6,20) (3,00) (3,50)

0,50

5,00

6,20
7,10
3,60 4,20
(5,80) (6,70) (3,00) (3,50)

4,50

0,50



успоредно













16,50





3,50



4,50

1,50



под
ъгъл
90°

11,50





4,00



15,50 0,50 12,70





4,00



15,50 0,50 25,40

под
ъгъл
45°



10,60

16,40

4,00

5,70

8,00

0,50 12,70 11,80

16,70

4,00

5,70

8,00

под
ъгъл
60°



11,80

13,60

4,00

4,60

10,00 0,50 12,70 13,00

15,00

4,00

4,60

10,00 0,50 24,00



0,50 20,80
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Размери на паркоместата (клетките), в m
Начин
на парВид на киране
превоз- спрямо
ното
посока
средство та на
движение

Товарни
автомобили –
автовлак
и седлови влекач

С надвес над тротоара

Без надвес

а

а1

а2

в

в1

c

d

а

а1

а2

в

в1

c

d

e

успоредно































под
ъгъл
90°































под
ъгъл
45°















18,00 15,50

22,00

4,00

5,70

7,00

0,50



под
ъгъл
60°















18,00 17,60

20,30

4,00

4,60

9,00

0,50



Забележки:
А.* При съществуващи улици се допуска да бъде от 2,00 m до 2,50 m.
Б.** При съответни по-големи стойности на „с“ може да бъде 2,30 m. Максималната стойност на „в“ е 2,50 m.
В тези случаи се преизчисляват останалите размери на паркоместата.
В. Цифрите в скоби са за съседни паркоместа.
Г. При съществуващи улици, паркиране на леки автомобили успоредно на оста и размер „с“ от 2,75 до 3,50 м
паркирането се извършва на преден ход, при което размерът „а“ се увеличава на 6,70 м. При наличие на стена,
бордюр с височина, по-голяма от 0,15 м, или други подобни препятствия размерът „в“ трябва да е най-малко
2,30 м, а размерът „с“ – 3,50 м. Същото се отнася и за паркиране на леки автомобили на хора с увреждания
успоредно на оста, размерът „а“ се увеличава до 8,00 м.
Д. При паркиране на леки автомобили под ъгъл 90°, 60° или 45° и има от едната страна стена, бордюр с височина, по-голяма от 0,15 м, или други подобни препятствия размерът „в“ трябва да е най-малко 2,85 м, а ако те
са от двете страни – размерът „в“ трябва да е най-малко 2,90 м.
Е. Допуска се паркиране под друг ъгъл, като трябва да се изчислят размерите „а1“, „а 2 “, „в1“, „е“ и пропорцио
нално да се коригира размерът „с“.“

§ 65. Приложение № 25 към чл. 41 се отменя.
§ 66. Приложение № 26 към чл. 43, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 43, ал. 1
Пътна маркировка на двулентов двупосочен път в прав участък без ограничения

§ 67. Приложение № 27 към чл. 44, ал. 1 се отменя.
§ 68. Приложение № 28 към чл. 45, ал. 1 се изменя така:

“
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„Приложение № 28
към чл. 45, ал. 1
Пътна маркировка на път с повече от три пътни ленти за двупосочно движение без разделителна ивица

“
§ 69. Приложение № 31 към чл. 47 и чл. 48, ал. 1 и 3 се изменя така:
„Приложение № 31
към чл. 47 и чл. 48, ал. 1 и 3
Пътна маркировка на допълнителни и специализирани пътни ленти

а) допълнителна пътна лента при изкачване на надлъжен наклон при нова автомагистрала
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а') допълнителна пътна лента при изкачване на надлъжен наклон при съществуваща автомагистрала

а") допълнителна пътна лента при изкачване на надлъжен наклон при двулентов път
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б) специализирана пътна лента за престой, паркиране и др.

в) специализирана „BUS“ лента.“

§ 70. Приложение № 33 към чл. 51, ал. 1 се изменя така:

Пътна маркировка на стеснен пътен участък

1

L – съгласно приложение № 7
D – разстояние, преминавано за време 1 s
при V > 50 km/h-1:i <= 1:50
при V <= 50 km/h-1:i <= 1:20

1

а) със запазване на по-големия брой пътни ленти за движение в една посока

„Приложение № 33
към чл. 51, ал. 1
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L – съгласно приложение № 7
D – разстояние, преминавано за време 1 s
при V > 50 km/h-1:i <= 1:50
при V <= 50 km/h-1:i <= 1:20

б) с промяна на броя на пътните ленти.“

§ 71. Приложение № 34 към чл. 52 и 53 се изменя така:
„Приложение № 34
към чл. 52 и 53
Пътна маркировка на пътен участък на двулентов двупосочен път в изпъкнала вертикална крива
с ограничена видимост – в централната зона BD няма видимост и в двете посоки на движение

М – разстояние за видимост
L – съгласно приложение № 7
при V <= 50 km/h-1:i <= 1:20
при V > 50 km/h-1:i <= 1:50.“

§ 72. Приложение № 35 към чл. 52 и 53 се изменя така:

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

„Приложение № 35
към чл. 52 и 53
Пътна маркировка на пътен участък на двулентов двупосочен път в изпъкнала вертикална крива
с ограничена видимост – в централната зона BD има видимост и в двете посоки
М – разстояние за видимост
L – съгласно приложение № 7
при V <= 50 km/h-1:i <= 1:20
при V > 50 km/h-1:i <= 1:50

“

§ 73. Приложение № 36 към чл. 56 се отменя.
§ 74. Приложение № 37 към чл. 57, ал. 1 и чл. 59 се изменя така:

„Приложение № 37
към чл. 57, ал. 1 и чл. 59
Пътна маркировка на пътен участък на двулентов двупосочен път в хоризонтална крива с
ограничена видимост – в средната зона BD има видимост в двете посоки на движение

§ 75. Приложение № 39 към чл. 59 се изменя така:

“
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„Приложение № 39
към чл. 59
Пътна маркировка на пътен участък на двулентов двупосочен път в хоризонтална крива с ограничена видимост – в средната зона BD няма видимост в двете посоки на движение

§ 76. Приложение № 41 към чл. 65, ал. 1, чл. 66 и 67 се изменя така:

“

„Приложение № 41
към чл. 65, ал. 1, чл. 66 и 67
Пътна маркировка пред постоянни препятствия и острови

D – разстояние, преминавано за 1 s
при V > 50 km/h – 1:i <= 1:50
при V <= 50 km/h – 1:i <= 1:20
L – съгласно приложение № 7
а) пред препятствие върху пътната настилка и пред остров върху платното за движение

1:i – съответства на наклона на крайните линии
б) пред начало на разделителна ивица
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в) пред връх на остров за разделяне на движението.“

Заключителна разпоредба
§ 77. Наредбата влиза в сила от 18 май 2015 г.
За министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Деница Николова
Министър на вътрешните работи:
Румяна Бъчварова
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Ивайло Московски
3063

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при
извършване на строителни и монтажни работи
по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)
§ 1. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Пътната маркировка за въвеждане
на временна организация и безопасност на
движението отговаря на изискванията на
Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на
пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13
от 2001 г.).“
§ 2. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пътните знаци за въвеждане на ВОБД
отговарят на изискванията на Наредба № 18 от
2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни
знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и са съгласно
приложение № 2.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Средствата по ал. 1 са светлоотразяващи с изключение на С3.3, С16, С17, С18, С20,
С22, С23 и С24.“
§ 4. Член 12 се отменя.
§ 5. В чл. 13, ал. 3, т. 3 думите „минимум
клас II“ се заменят с „най-малко клас R A2
по отношение на специфичния коефициент на
обратно отражение по Наредба № 18 от 2001 г.
за сигнализация на пътищата с пътни знаци“.
§ 6. В чл. 33, ал. 3 думите „приложение
№ 5“ се заменят с „Наредба № 18 от 2001 г.
за сигнализация на пътищата с пътни знаци“.
§ 7. В чл. 34 ал. 1 и 4 се отменят.
§ 8. В чл. 74 ал. 4 се отменя.
§ 9. В чл. 78, ал. 1, т. 5 накрая се добавя
„съгласно Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни
сигнали (ДВ, бр. 72 от 2001 г.)“.
§ 10. Приложение № 5 към чл. 12, чл. 33,
ал. 3 и чл. 74, ал. 4 се отменя.
§ 11. Приложение № 44 към чл. 68, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 44
към чл. 68, ал. 1, т. 1

“
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§ 12. Приложение № 45 към чл. 68, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 45
към чл. 68, ал. 1, т. 2

“
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§ 13. Приложение № 70 към чл. 73, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 70
към чл. 73, ал. 1, т. 2

“
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§ 14. Приложение № 71 към чл. 74, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 71
към чл. 74, ал. 1, т. 1

“
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§ 15. Приложение № 72 към чл. 74, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 72
към чл. 74, ал. 1, т. 2

“
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§ 16. Приложение № 73 към чл. 75, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 73
към чл. 75, т. 1

“
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от 18 май 2015 г.

3064

Министър:
Лиляна Павлова

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-470
от 27 април 2015 г.

за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане
на дисциплинарни наказания, събирането и
обработката на информация за състоянието
на дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се урежда организацията на дейността по установяване
на дисциплинарни нарушения и налагане
на дисциплинарни наказания, събирането
и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната
практика в Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Ч л. 2. Та зи и нс т ру к ц и я у реж да организаци ята на дейност та по установяване
на дисциплинарни нарушения и налагане
на дисциплинарни наказания на държавни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) и по § 86 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
Чл. 3. Дисциплинарната практика обхваща
упражняването на дисциплинарната власт,
действията по изпълнение и обжалване на
заповедите за налагане на дисциплинарни
наказания и предприемането на мерки за
укрепване на дисциплината.
Чл. 4. Нарушение на служебната дисциплина е това противоправно деяние, което е
извършено умишлено или по непредпазливост
от служител на МВР и е обявено за наказуемо от ЗМВР, Закона за държавния служител
(ЗДСл) или Кодекса на труда (КТ).
Чл. 5. (1) Заповед е всяко писмено или
устно назовано действие, което трябва да се
изпълни, издадено от началник на подчинените му държавни служители в съответствие
с неговите правомощия или със заповед на
горестоящ началник.
(2) Разпореждането е устно или писмено
указание чрез резолюция, издадено от орган
на подчинените му държавни служители,
което е свързано с изпълнение на функционалните им задължения или със заповед на
горестоящ началник.
(3) Заповедта и разпореждането се издават само във връзка със службата. С тях не
може да се уронва честта и да се накърнява
достойнството на подчинените.
(4) Когато държавен служител прецени, че
издадената устна заповед е неправомерна, е
длъжен да посочи основанията си за това на
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началника, който я е издал. Когато заповедта
бъде потвърдена писмено, държавният служител я изпълнява, като отговорност за последиците от изпълнението є носи началникът.
(5) Когато по време на служба е възникнало
положение на непосредствена опасност или
неотложна нужда, заповедта се изпълнява
и след устно потвърждение. В този случай
началникът е длъжен писмено да потвърди
заповедта до края на работното време.
(6) При издадена заповед или разпореждане,
чието изпълнение съставлява престъпление,
държавният служител не ги изпълнява и незабавно уведомява по-горестоящия началник.
Чл. 6. Дисциплинарното наказание се
налага с цел да се въздейства:
1. на наказания служител за спазване на
служебната дисциплина и да го предупреди да
не извършва други дисциплинарни нарушения;
2. възпитателно и превантивно върху останалите служители.
Чл. 7. При установяване на дисциплинарното нарушение и налагане на съответното
наказание е недопустимо да се уронва честта
и да се унижава достойнството на служителя.
Чл. 8. Държавните служители по чл. 143,
ал. 1, т. 1 и 3 ЗМВР отговарят за състоянието
на служебната дисциплина в поверените им
структури.
Чл. 9. Държавните служители по чл. 8 са
длъжни да:
1. осигуряват бързина и законосъобразност
при търсене на дисциплинарна отговорност
от подчинените им служители;
2. не допускат укриване или омаловажаване на дисциплинарни нарушения, както и
укриване на произшествия;
3. налагат съответното наказание за всяко
извършено дисциплинарно нарушение;
4. анализират причините и услови ята,
водещи до извършване на дисциплинарни
нарушения, и вземат мерки за тяхното отстраняване;
5. осъществяват дейност по обща и индивидуална превенция за недопускане или
ог раничаване броя на произшестви ята и
дисциплинарните нарушения;
6. организират и контролират работата
по жалби и сигнали срещу техни подчинени.
Раздел II
Провеждане на дисциплинарно производство
при постъпили данни за извършено нарушение
на служебната дисциплина по чл. 198 – 202
ЗМВР
Чл. 10. При наличие на данни за извършено
дисциплинарно нарушение и за неговия извършител писмено се уведомява компетентният
дисциплинарнонаказващ орган.
Чл. 11. В уведомлението по чл. 10 се посочват:
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1. данни за извършителя;
2. мястото, времето и обстоятелствата, при
които е извършено нарушението;
3. доказателствата, въз основа на които то
е установено;
4. разпоредбите, които са нарушени;
5. правното основание и предвиденото
наказание.
Чл. 12. Когато при финансов одит или проверка бъде установено нарушение на служебната дисциплина, проверяващият незабавно
уведомява органа, компетентен да наложи
дисциплинарното наказание, като прилага
копия от заповедта за назначаване на одита
или проверката и от доказателствата по случая.
Чл. 13. По анонимни сигнали не се образува дисциплинарно производство.
Чл. 14. За анонимни се считат и сигналите, при които посочените лица и адреси са
недействителни или не съществуват.
Чл. 15. По анонимни сигнали могат да
се извършват проверки, когато се съдържат
достатъчно данни относно времето, мястото
и деянието, от които може да се направи обоснован извод, че служител на МВР (известен
или неизвестен) е извършил дисциплинарно
нарушение.
Чл. 16. Дисциплинарнонаказващият орган
назначава проверка по чл. 205, ал. 2 ЗМВР с
писмена заповед по образец, като копие от
нея се изпраща незабавно в дирекция „Човешки ресурси“ – МВР. Държавният служител,
срещу когото се извършва проверката, се
запознава със заповедта, което обстоятелство удостоверява с подпис и отбелязване
на дата и час.
Чл. 17. Материали, имащи отношение по
проверката, се прилагат към материалите по
проверката, ако същата не е приключила.
Чл. 18. Проверката по чл. 205, ал. 2 ЗМВР
приключва с изготвяне на писмена справка,
с която държавният служител, срещу когото
се извършва проверката, се запознава, което
обстоятелство се удостоверява с подпис и
отбелязване на дата и час.
Чл. 19. В случай на липса на основание
за търсене на дисциплинарна отговорност
екземпляр от писмената справка се изпраща
незабавно в дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 20. Ако се установи, че съответният ръководен служител не е компетентен да наложи
предвиденото дисциплинарно наказание, той
незабавно писмено уведомява компетентния
орган по реда на чл. 10 и му изпраща всички
събрани материали.
Чл. 21. Когато срещу държавен служител
е започнало дисциплинарно производство
или проверка по чл. 205, ал. 2 ЗМВР и той
бъде преназначен в друга структура на МВР,
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дисциплинарната преписка се изпраща на
приемащата структура за вземане на решение
за дисциплинарната му отговорност.
Чл. 22. При командироване на държавен
служител или когато е изпратен на курс за
професионална квалификация или специализация, решението за дисциплинарната му
отговорност се взема в командироващата
служба.
Чл. 23. След постъпване на данни за извършено дисциплинарно нарушение и за неговия
извършител дисциплинарнонаказващият орган
задължително извършва действията по чл. 206,
ал. 1 – 4 ЗМВР.
Чл. 24. Разпоредбата на чл. 23 се прилага и
при получаване от друга структура на материали за налагане на дисциплинарно наказание
на държавен служител, извършил нарушение
на служебната дисциплина.
Чл. 25. За изслушването на държавния
служител, извършил нарушение на служебната
дисциплина, се съставя протокол по образец,
в който се посочват:
1. дата, час и място на изслушването;
2. орган, осъществил изслушването;
3. данни за присъствали други длъжностни лица;
4. данни за служителя и за това, че е
изслушан във връзка с мястото, времето и
обстоятелствата, при които е извършено нарушението, или се отразява, че е отказал да
даде обяснения.
Чл. 26. Дисциплинарнонаказващият орган
не е длъжен да изслуша държавния служител,
извършил нарушението, ако той е дал писмени обяснения преди издаване на заповедта за
налагане на дисциплинарно наказание.
Чл. 27. Дисциплинарнонаказващият орган
приема с резолюция даденото от държавния
служител писмено обяснение по образец.
Отбелязват се датата, длъжността и името
на дисциплинарнонаказващия орган.
Чл. 28. За отказа на държавния служител
да даде писмени обяснения и/или да се запознае с материалите от дисциплинарното
производство се съставя протокол по образец.
Чл. 29. Дисциплинарното производство
може да започне или да продължи и в случаите, когато сроковете по чл. 195, ал. 1 и 2
ЗМВР не текат.
Чл. 30. През периода на разрешен отпуск
поради временна неработоспособност при определен домашен амбулаторен или свободен
режим държавният служител, срещу когото
се води дисциплинарно производство или
проверка по чл. 205, ал. 2 ЗМВР, е длъжен да
се явява пред дисциплинарноразследващия
или дисциплинарнонаказващия орган освен
ако заболяването не позволява явяването му.
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Раздел III
Провеждане на дисциплинарно производство
при постъпили данни за извършено тежко
нарушение на служебната дисциплина по
чл. 203, ал. 1 ЗМВР
Чл. 31. (1) При постъпили данни за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина прекият ръководител на държавния
служител, извършил нарушението, незабавно
изготвя предложение по образец до органа
по чл. 207, ал. 1 ЗМВР, с което предлага да
бъде образувано дисциплинарно производство
и да бъде определен дисциплинарноразследващ орган.
(2) Когато данните за тежко нарушение
на служебната дисциплина се съдържат в
справка от извършена проверка или одит,
които съдържат предложение за образуване
на дисциплинарно производство, утвърдено
от органа по чл. 207, ал. 1, т. 1 ЗМВР, предложение по ал. 1 не се прави. В тези случаи
ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР,
чийто служител е извършителят, предлага или
определя дисциплинарноразследващ орган.
(3) Материалите по ал. 2 се приобщават
към дисциплинарното производство.
Чл. 32. Когато компетентен да образува
дисциплинарното производство е министърът
на вътрешните работи, материалите по пред
ходния член се докладват чрез директора на
дирекция „Човешки ресурси“. В останалите
случаи в дирекция „Човешки ресурси“ се
изпраща копие от заповедта за образуване
на дисциплинарно производство независимо
дали държавният служител е запознат с нея.
Чл. 33. (1) При подаване на заявления за
прекратяване на служебно правоотношение
на основание чл. 226, ал. 1, т. 2, 4, 13, 14 и 15
ЗМВР от държавни служители, за които са
получени данни за извършени от тях тежки
нарушения на служебната дисциплина по
смисъла на чл. 203, ал. 1 ЗМВР, ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР отбелязват
това обстоятелство върху заявлението преди
изпращането му до компетентния орган.
(2) Ако данните по предходната алинея
се получат след изпращане на заявлението,
получилият данните незабавно уведомява
писмено компетентния орган по реда на кореспонденцията в МВР.
Чл. 34. (1) Дисциплинарното производство
за извършено тежко дисциплинарно нарушение
по чл. 203, ал. 1, т. 2 – 14 ЗМВР започва с издаването на заповедта за неговото образуване
от органа по чл. 207, ал. 1 ЗМВР.
(2) Заповедта за образуване на дисциплинарно производство се изготвя по образец и в нея
се посочват постъпилите данни, извършителят,
дисциплинарното нарушение, предвиденото
на казание, дисц ип л инарноразследва щ и я т
орган, на когото се възлага разследването,
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срокът за извършване на разследването и
правата на държавния служител, срещу когото
е образувано дисциплинарното производство.
(3) Държавният служител, срещу когото се
води дисциплинарното производство, адресира
своите писмени обяснения или възражения
до органа по чл. 207, ал. 1 ЗМВР.
Чл. 35. При наличие на обстоятелствата по
чл. 214, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМВР държавният
служител се отстранява временно от длъжност
със заповедта за образуване на дисциплинарното производство срещу него, изготвена по
образец. В заповедта се посочват мотивите
за необходимостта от отстраняване.
Чл. 36. При възникване на обстоятелствата
по чл. 214, ал. 1, т. 1 ЗМВР мотивирана заповед за временно отстраняване от длъжност
по образец може да се издаде по всяко време
на дисциплинарното производство. Копие от
заповедта се изпраща в дирекция „Планиране
и управление на бюджета“ или аналогичното
є звено по месторабота на отстранения държавен служител.
Чл. 37. Предложените участници за дисциплинарноразследващ орган по възможност
трябва да бъдат съобразени с длъжността на
държавния служител, срещу когото е образувано дисциплинарното производство, да бъдат
компетентни в областта, предмет на дисциплинарното производство, и да не са участвали в
извършени предварителни проверки, по които
е образувано дисциплинарното производство.
Чл. 38. В случаите, когато срещу държавен
служител е образувано досъдебно производство
и е взета мярка за неотклонение „задържане
под стража“ или „домашен арест“, както и
при временно отстраняване от длъжност,
дисциплинарното производство се провежда
в срока, определен в заповедта на органа по
чл. 207, ал. 1 ЗМВР.
Чл. 39. Когато дисциплинарноразследващият орган е възпрепятстван да продължи
възложеното му дисциплинарно производство,
органът по чл. 207, ал. 1 ЗМВР с писмена
заповед възлага на друг дисциплинарноразследващ орган да довърши дисциплинарното
производство.
Чл. 40. При промяна на дисциплинарноразследващия орган се издава заповед по образец,
с която държавният служител, срещу когото
се води дисциплинарното производство, и
подпомагащият го в защитата се запознават
срещу подпис.
Чл. 41. За запознаването на новия член на
дисциплинарноразследващия орган с материалите от проведеното до момента разследване
и за съгласието му с извършените процесуални
действия се съставя протокол по образец. При
несъгласие или искания от страна на новия
член на дисциплинарноразследващия орган
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за провеждане на допълнителни действия по
дисциплинарното производство същите се
изразяват писмено.
Чл. 42. Ръководителите на структурите
в МВР са длъжни да оказват съдействие на
дисциплинарноразследващия орган при изпълнение на функциите му по провеждане
на дисциплинарното производство.
Чл. 43. Когато в хода на дисциплинарното
производство по чл. 207, ал. 1 ЗМВР се получат
данни за друго дисциплинарно нарушение,
извършителят на което е неизвестен, дисциплинарноразследващият орган установява
самоличността му, ако това няма да затрудни
приключването на производството.
Чл. 44. В случай че установяването на
самоличността на извършителя по чл. 43 ще
затрудни приключването на производството,
дисциплинарноразследващият орган незабавно уведомява писмено органа по чл. 207,
ал. 1 ЗМВР.
Чл. 45. След установяване на неизвестния
извършител се уведомява компетентният дисциплинарнонаказващ орган за реализиране
на дисциплинарна отговорност.
Чл. 46. Органът по чл. 207, ал. 1 ЗМВР
може с писмена заповед, изготвена по образец, да удължи срока на дисциплинарното
производство, копие от която се изпраща
незабавно в дирекция „Човешки ресурси“.
Държавният служител, срещу когото се води
дисциплинарното производство, се запознава
със заповедта, което обстоятелство удостоверява с подпис и отбелязване на дата и час.
Чл. 47. Предложенията за удължаване на
срока за разследване следва да постъпват при
компетентния орган не по-късно от три дни
преди изтичане на определения срок за приключване на дисциплинарното производство.
Чл. 48. Върху заповедта за образуване на
дисциплинарно производство или в писмените си обяснения (протокола за изслушване)
държавният служител, срещу когото се води
дисциплинарното производство, посочва подпомагащия го в защитата служител на МВР.
Участието на подпомагащия служител в дисциплинарното производство се осигурява от
държавния служител, срещу когото се води
дисциплинарното производство.
Чл. 49. При отказ на посочения да подпомага защитата служител да участва в дисциплинарното производство дисциплинарноразследващият орган съставя протокол.
Чл. 50. В обобщената справка по чл. 207,
ал. 7 ЗМВР се посочват:
1. поводът за образуване на дисциплинарното производство;
2. получените предварителни данни;
3. установената фактическа обстановка;
4. извършителят на нарушението;
5. събраните доказателства;
6. нарушените разпоредби;
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7. правното основание за предлаганото
дисциплинарно наказание или за прекратяване
на дисциплинарното производство.
Чл. 51. Държавният служител, срещу когото
се води дисциплинарното производство, се
призовава с покана по образец, за да удостовери с подпис, имена, длъжност, дата и час,
че се е запознал с обобщената справка.
Чл. 52. За неявяването на държавния служител, срещу когото се води дисциплинарното
производство, за запознаване с обобщената
справка, както и за непредставянето от него
на допълнителни обяснения или възражения
по неуважителни причини в предвидения срок,
се съставя протокол по образец.
Чл. 53. В становището по чл. 207, ал. 12
ЗМВР освен рек визи т и те от обобщената
справка се включва и оценка на допълнителните обяснения и възражения на държавния
служител въз основа на събраните доказателства и се посочва наличието или липсата на
основание за реализиране на дисциплинарна
отговорност.
Чл. 54. Ако член на дисциплинарноразследващия орган има особено мнение относно
основанието за реализиране на дисциплинарна
отговорност, той го изразява писмено. Особеното мнение се прилага към материалите
по дисциплинарното производство.
Чл. 55. Материалите от дисциплинарното производство се докладват на органа по
чл. 207, ал. 1 ЗМВР чрез директора на дирекция „Човешки ресурси“ или чрез съответното
звено „Човешки ресу рси“. Документите в
дисциплинарното производство се подреждат
по образец.
Чл. 56. Органът по чл. 207, ал. 1 ЗМВР
след запознаване и оценка на събраните доказателства:
1. налага предвиденото дисциплинарно
наказание;
2. прекратява дисциплинарното производство;
3. разпорежда събиране на допълнителни
доказателства.
Чл. 57. Ако държавният служител, срещу
когото е образувано дисциплинарно производство, не е дал писмени обяснения по време на
дисциплинарното производство извън случаите
по чл. 206, ал. 5 ЗМВР, дисциплинарнонаказващият орган е длъжен преди налагане на
дисциплинарното наказание да го покани да
даде писмени обяснения или да го изслуша
чрез покана по образец.
Чл. 58. Ако органът по чл. 207, ал. 1 ЗМВР
е разпоредил събиране на допълнителни доказателства, решението за реализиране на
дисциплинарна отговорност се взема в двумесечен срок от първоначалното постъпване
на материалите при него.
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Чл. 59. Когато след разпореждане на органа
по чл. 207, ал. 1 ЗМВР е извършено събиране
на допълнителни доказателства, с оглед на
които се налага промяна в правното основание
или във вида на предвиденото дисциплинарно
наказание, се изготвя допълнително становище. На държавния служител, срещу когото
е проведено дисциплинарното производство,
се връчва покана за запознаване с новото
становище и за даване на писмени обяснения
по него, адресирани до дисциплинарнонаказващия орган.
Чл. 60. Разпоредбите на чл. 56 – 59 се прилагат и при проверките, назначени по реда
на чл. 205, ал. 2 ЗМВР, в резултат на които
е установено нарушение на служебната дисциплина, за което се налага дисциплинарно
наказание по чл. 197, ал. 1, т. 1 – 5 ЗМВР.
Чл. 61. Образуваното дисциплинарно производство по чл. 207, ал. 1 ЗМВР се прекратява с писмена заповед по образец. Копие от
заповедта незабавно се изпраща на дирекция
„Човешки ресурси“. Държавният служител,
срещу когото се води дисциплинарното производство, се запознава със заповедта, което
обстоятелство удостоверява с подпис и отбелязване на дата и час.
Чл. 62. (1) Ако при прекратяване на дисциплинарното производство държавният служител е бил временно отстранен от длъжност,
органът, разпоредил временното отстраняване
със заповед по образец:
1. прекратява дисциплинарното производство на съответното основание съгласно
чл. 209 ЗМВР; и
2. възстановява служителя на заеманата
длъжност; и
3. разпорежда връщане на иззетите служебна карта, личен знак и/или служебно оръжие
и изплащане на възнаграждението за времето
на отстраняване.
(2) Когато дисциплинарното производство
по чл. 207, ал. 1 ЗМВР не е приключило с
налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“, в заповедта за налагане на съответното
наказание се включват и разпорежданията по
ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 63. Когато при провеждане на дисциплинарно производство се установят данни
за престъпление от общ характер, копия от
събраните материали се изпращат на съответната прокуратура по компетентност. Тези
случаи се водят на отчет от съответните звена
„Човешки ресурси“.
Раздел IV
Налагане на дисциплинарно наказание, срок
за изтърпяване и последиците от наказанието
Чл. 64. Заповедите за налагане на дисциплинарни наказания се изготвят по образец
и се оформят като явни материали, а при
наличие на класифицирана информация в
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тях – в съответствие с изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и правилника за прилагането му.
Чл. 65. В заповедта за налагане на дисц и п л и нарно на каза н ие за д ъ л ж и т ел но се
посочват:
1. извършителят;
2. мястото, времето и обстоятелствата, при
които е извършено нарушението;
3. разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено – регистрационният номер на утвърденото
становище, в което се съдържат мотивите за
налагане на наказанието;
4. правното основание и наказанието, което се налага;
5. срокът на наказанието;
6. пред кой орган и в какъв срок може да
се обжалва заповедта.
Чл. 66. В мотивите на заповедта за налагане
на дисциплинарно наказание не се посочват
като нарушения на служебната дисциплина
състави по смисъла на Наказателния кодекс
(НК), а само дисциплинарни нарушения по
смисъла на ЗМВР.
Чл. 67. Когато срокът на наложено дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 2 – 4
ЗМВР не е изтекъл и държавният служител
извърши друго нарушение на служебната дисциплина, за което се предвижда налагане на
по-леко наказание, същото се налага.
Чл. 68. Когато за държавен служител, на
когото е наложено дисциплинарно наказание
„мъмрене“, „писмено предупреждение“ или
„порицание“, се установи, че преди налагането
му е извършил друго нарушение на служебната
дисциплина, за което е предвидено същото
или по-тежко наказание, то се налага.
Чл. 69. В случаите на системност едногодишният срок по чл. 195, ал. 1 ЗМВР започва
да тече от датата на извършване на последното
дисциплинарно нарушение, а двумесечният – от датата на откриване на системността.
Чл. 70. При наличие на данни за дисциплинарно нарушение, за което следва да се
наложи дисциплинарно наказание по чл. 197,
ал. 1, т. 4 и 5 ЗМВР, се изготвя мотивирано
предложение до компетентния дисциплинарнонаказващ орган. Извършителят на нарушението се запознава с предложението срещу
подпис и дата, като саморъчно отбелязва, че
в срок 24 часа от момента на запознаване ще
даде или няма да даде писмени обяснения. Ако
извършителят не е дал писмени обяснения,
се прилага разпореденото в чл. 57.
Чл. 71. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване
на служебното правоотношение на това основание се изготвя по образец и се съгласува
с юрисконсултите на съответната структура
по чл. 37 ЗМВР.
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Чл. 72. При нарушение по чл. 203, ал. 1,
т. 1 ЗМВР дисциплинарното наказание „уволнение“ се налага независимо от това, че преди
влизане в сила на присъдата на държавния
служител е наложено по-леко дисциплинарно
наказание за нарушение, съдържащо признаците и на престъплението, за което е осъден.
Нарушението се установява по реда на чл. 206,
ал. 1 – 4 ЗМВР.
Чл. 73. Когато държавни служителки в
МВР са бременни и ползващи отпуск поради бременност и раждане, компетентният
дисциплинарнонаказващ орган може да им
прекрати служебното правоотношение по
дисциплинарен ред само след разрешение
на съответната дирекция от Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“ към
министъра на труда и социалната политика.
В тези случаи заверено копие от дисциплинарната преписка се изпраща в съответната
териториална дирекция „Инспекция по труда“.
Чл. 74. Служебните правоотношения на
държавните служители, които заемат ръководна изборна длъжност в синдикални организации на служителите от МВР, могат да бъдат
прекратени на основание чл. 226, ал. 1, т. 8
ЗМВР само с предварителното съгласие на
ръководния орган на съответната синдикална
организация. В тези случаи заверено копие
от дисциплинарната преписка се изпраща
на ръководния орган на съответната синдикална организация за вземане на решение в
указания срок.
Чл. 75. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание се обявява само пред
равни и по-старши по длъжност от наказания
държавен служител.
Чл. 76. Наказаният държавен служител
отбелязва датата и часа на връчване върху
съответните копия на заповедта за налагане
на дисциплинарно наказание.
Чл. 77. Съобщението за връчване на заповед
та за налагане на дисциплинарно наказание
по чл. 210, ал. 4 ЗМВР се изготвя по образец
и се поставя на информационното табло по
месторабота на държавния служител.
Чл. 78. Протокол за поставяне на съобщението по чл. 77, изготвен по образец, и
документите, с които се удостоверява, че
държавният служител не е намерен на посочения от него адрес за кореспонденция, се
прилагат към материалите по дисциплинарното производство.
Чл. 79. Отстраняването на непълноти или
поправянето на очевидни фактически грешки
в заповедта за налагане на дисциплинарно
наказание се извършва от дисциплинарнонаказващия орган с нова заповед, която се
връчва на наказания държавен служител по
реда на чл. 210, ал. 2 – 4 ЗМВР.
Чл. 80. Копие от заповедта за налагане
на дисциплинарно наказание, за нейното
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изменяне, отменяне или за поправяне на очевидни фактически грешки, както и копие от
заповедта за прекратяване на дисциплинарно
производство за тежко нарушение по чл. 203,
ал. 1, т. 2 – 14 ЗМВР, се прилага към личното
кадрово дело на държавния служител. Незабавно след връчването копие от съответната
заповед се изпраща в дирекция „Човешки
ресурси“.
Чл. 81. Материалите, събрани за доказване
на дисциплинарното нарушение, се прилагат в
личното кадрово дело на наказания държавен
служител.
Чл. 82. Отстраняването от длъжност на
държавния служител при явяване в състояние,
което не му позволява да изпълнява служебните си задължения, се извършва с писмена
заповед по образец.
Чл. 83. Държавен служител в МВР може
временно да бъде отстранен от длъжност при
отнет или отказан достъп до класифицирана
информация, ако заеманата длъжност изисква
такъв. Отстраняването се извършва с писмена
заповед по образец.
Чл. 84. Копия от заповедите по чл. 82 и
83 се изпращат в дирекция „Човешки ресурси“ и дирекция „Планиране и управление на
бюджета“ или аналогичните им звена по месторабота на отстранения държавен служител.
Чл. 85. По време на изтърпяване на дисциплинарно наказание държавният служител
може да бъде награждаван с предвидените в
ЗМВР награди и отличия.
Чл. 86. (1) Дисциплинарни наказания на
служители със статут по Закона за държавния
служители се налагат при условията и по реда
на Закона за държавния служител.
(2) Дисциплинарни наказания на лица,
рабо т ещ и по т ру дово п равоо т ношение в
МВР, се налагат при условията и по реда на
Кодекса на труда.
Раздел V
Обжалване, промяна или отмяна на наложено
дисциплинарно наказание
Чл. 87. При оспорване на наложено дисциплинарно наказание по административен
ред цялата преписка, придружена с писмено
становище на дисциплинарнонаказващи я
орган, се изпраща на по-горестоящия административен орган. Когато по-горестоящият
административен орган е министърът на вътрешните работи, преписката се докладва чрез
директора на дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 88. Когато преди издаване на заповед
та за налагане на дисциплинарно наказание
държавният служител не е изслушан или не
са приети писмените му обяснения, непосредствено по-горестоящият административен
орган отменя заповедта, без да разглежда
случая по същество.
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Чл. 89. Разпоредбата на чл. 88 не се прилага,
когато държавният служител не е изслушан или
не е дал писмени обяснения по негова вина.
Чл. 90. Компетентният орган, разгледал
жалбата, се произнася с решение по образец,
в което се посочват датата, имената и длъжността на органа от съответната структура,
мотиви и правни основания за отмяна или
изменение изцяло или отчасти на оспорения
акт или за отхвърляне на жалбата.
Чл. 91. Административният орган, разгледал жалбата, незабавно писмено уведомява
оспорващи я и дисциплинарнонаказващи я
орган за решението си.
Чл. 92. Отмяната на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание и налагане
на по-леко такова, както и налагането на
дисциплинарно наказание „уволнение“ и прекратяване на служебното правоотношение на
това основание, се извършва с една заповед.
Чл. 93. При налагане на по-леко дисциплинарно наказание след оспорване срокът за
изтърпяване на новото дисциплинарно наказание тече от датата на връчване на заповедта,
с която е наложено отмененото наказание.
Чл. 94. В случаите на отмяна на заповед
за наложено дисциплинарно наказание по
чл. 197, ал. 1, т. 6 ЗМВР държавният служител
се възстановява на заеманата длъжност след
представяне на заверено копие на решението
за отмяна на наказанието пред органа по
назначаване. Представянето се извършва в
деловодството на съответната структура.
Чл. 95. След приключване на админист
ративното производство жалбата и актът на
непосредствено по-горестоящия орган се прилагат в личното кадрово дело на държавния
служител.
Чл. 96. Когато наложеното дисциплинарно
наказание на държавен служител бъде признато за незаконно от разгледалия обжалваното
наказание или от съда или бъде променено
основанието за налагане на наказанието,
настъпилата промяна се отразява в АИС
„Кадри“ и в личното кадрово дело на държавния служител.
Раздел VI
Произшествия в МВР
Чл. 97. Произшествията в МВР са противоправни деяния, извършени от или срещу
служители на МВР, както и други деяния
или събития, засегнали дейността или норма лното фу нк циониране на сл у жбите на
министерството.
Чл. 98. Произшествия са всички деяния,
съдържащи признаци на престъпление.
Чл. 99. Произшествия са и следните събития или извършени от служители деяния:
1. осъждане с влязла в сила присъда за
извършено умишлено престъпление;
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2. влязла в сила присъда за лишаване от
право за заемане на държавна служба;
3. нарушаване забраната на чл. 148 ЗМВР;
4. неподаване на декларация по чл. 153,
ал. 6 ЗМВР;
5. неявяване на работа без уважителни
причини в два последователни работни дни;
6. издаване на неправомерна заповед, при
изпълнението на която е настъпила смърт на
служител от МВР;
7. самоубийство или опит за самоубийство
на служител от МВР;
8. самоубийство или опит за самоубийство
на конвоирано или задържано лице;
9. бягство на конвоирано или задържано
лице;
10. неправомерно задържане на лица в
службите на МВР;
11. неправомерно използване на физическа
сила или помощни средства;
12. дребно хулиганство по смисъла на Указа
за борба с дребното хулиганство;
13. нарушаване на разпоредби за съхраняване, опазване и използване на служебни
ор ъж и я, взри вн и вещес т ва, боеп ри паси,
специална техника, имущество, документи,
служебни карти, пропуски и лични знаци;
14. други деяния или събития, засегнали
дейността или нормалното функциониране
на структурите или нанесли значителни имуществени вреди на МВР;
15. нарушаване на правилата за защита
на класифицирана информация, довело до
нерегламентиран достъп.
Чл. 100. Квалифицирането на произшествията в случаите по чл. 98 се извършва съгласно съставите на престъпленията в НК, а
в случаите по чл. 99 – съобразно отразеното
в него.
Чл. 101. Деяния или събития, съдържащи
признаците на произшествие, при които е
причинена смърт, средна или тежка телесна
повреда на служител от МВР, без да са нарушени нормативни актове или заповеди и
разпореждания, се считат за нещастни случаи.
Чл. 102. За всички произшествия и нещастни случаи незабавно писмено се докладва по
реда на подчиненост, като задължително се
уведомява и съответното звено „Човешки ресурси“ по месторабота на служителя – участник в произшествието.
Чл. 103. В петдневен срок от настъпване на
произшествието (нещастния случай) в дирекция „Човешки ресурси“ се изпраща съобщение
по образец, екземпляр от което се прилага
в личното кадрово дело на служителя. За
служителите, командировани или изпратени
на курс за професионална квалификация и
специализация, материалите за допуснато
произшествие се изпращат в командирова-
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щата (изпращащата) служба за изготвяне на
съобщение за произшествие и предприемане
на съответните мерки.
Чл. 104. Ако от настъпване на произшествието по чл. 98 и чл. 99, т. 1 – 6 и 15 са изминали повече от две години, а за останалите
произшествия и нещастни случаи – повече от
една година, съобщение не се изпраща.
Чл. 105. За всяко произшествие или нещастен случай се извършва проверка за изясняване причините и обстоятелствата за тяхното
допускане. Проверката приключва с изготвяне
на писмена справка, екземпляр от която заедно
със събраните материали по случая се прилагат
в личното кадрово дело на служителя.
Чл. 106. Не по-късно от 30 дни след регистриране на произшествието или нещастния
случай в дирекция „Човешки ресурси“ се
изпраща отчетна карта по образец. Отчетните карти се изготвят поотделно за всеки от
участвалите служители на МВР.
Чл. 107. Отчетна карта по образец се изпраща за извършено корупционно деяние от
служител на МВР.
Чл. 108. В отчетната карта се посочват
резултатът от проверката и мерките, които
са предприети по отношение на участвалите
в произшествието служители, или причините
за неприключване на проверката.
Чл. 109. В петдневен срок от настъпване
на промени в данните, отразени в съобщението за произшествие или нещастен случай
или в отчетната карта, в дирекция „Човешки
ресурси“ се изпраща ново съобщение или
нова отчетна карта.
Чл. 110. Звената „Човешки ресурси“ по
структури водят на отчет случаите, в които
материалите по произшествията или нещастните случаи са изпратени на прокуратурата.
Чл. 111. В петдневен срок от получаване на
акт на орган на съдебната власт копие от него
се изпраща в дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 112. Съобщенията за произшествия или
нещастни случаи, отчетните карти, актовете
на органите на съдебната власт се изпращат в
дирекция „Човешки ресурси“ от ръководителя
на съответната структура в МВР.
Раздел VII
Отчет, анализ, съхранение и предоставяне
на информацията за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР
Чл. 113. Дирекция „Човешки ресурси“ и
аналогичните є звена събират, обработват,
анализират, съхраняват и предоставят по
установения ред информация за наградените
служители и за състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика.
Чл. 114. До пето число на месеца ръководителите на структури в МВР изпращат
в дирекция „Човешки ресурси“ справка по
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образец за предходния месечен период, съдържаща информация за:
1. образуваните и приключените наказателни производства срещу подчинените им
служители;
2. обжалваните по административен и съдебен ред заповеди за наложени дисциплинарни
наказания и резултатите от тях;
3. хода на образуваните със заповед на
орган по чл. 207, ал. 1 ЗМВР дисциплинарни
производства срещу подчинените им държавни
служители;
4. постъпили сигнали срещу служители
на МВР, които след извършена проверка са
приети за основателни, като в тези случаи
се изготвят следните документи по образец:
а) регистрационна карта за сигнал;
б) отчетна карта за сигнал;
5. справка за работа по сигнали срещу
служители на МВР през съответния месец.
Чл. 115. За отчитане състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика звената
„Човешки ресурси“ водят дело „Дисциплина
и дисциплинарна практика“ със следните
раздели по образец:
1. „Произшествия“ – в него се отбелязват
и класират обобщени данни за произшествия
или нещастни случаи по реда на регистриране
през годината; в раздела се прилагат и екземпляри от съобщенията и отчетните карти;
2. „Дисциплинарни нарушения и наказания“ – в него се отбелязват и класират
обобщени данни за извършени нарушения на
служебната дисциплина и наложени дисциплинарни наказания по реда на регистриране
през годината;
3. „Дисциплинарни производства и проверки“ – в него се отбелязват и класират
обобщени данни за образувани дисциплинарни производства и проверки по реда на
регистрирането им през годината; в раздела
се прилагат копия от заповедите за образуване на дисциплинарни производства и за
извършване на проверки;
4. „Отличия и награди“ – в него се отбелязват и класират обобщени данни за наградени служители по реда на регистрирането
им през годината;
5. „Отношение на съдебната власт“ – в него
се класират писмата, с които са изпращани
материали на органите на съдебната власт за
вземане на отношение, както и техните актове;
6. „Анализи“ – в него се класират годишни анализи за състоянието на дисциплината
и дисциплинарната практика в съответната
структура и предприети мерки за подобряването им.
Чл. 116. Воденето, съхранението и архивирането на делото по чл. 115 се извършва по
установения в МВР ред и съгласно изискванията на ЗЗКИ и правилника за прилагането му.
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Чл. 117. Ръководителите на структури в
МВР изготвят годишен анализ за състоянието
на дисциплината и дисциплинарната практика
в поверените им структури по образец, който
изпращат в дирекция „Човешки ресурси“ не покъсно от петнадесет дни след отчетния период.
Чл. 118. Дирек ци я „Човешк и ресу рси“
води регистър по образец за образуваните
дисциплинарни производства за извършени
тежки нарушения на служебната дисциплина
и осъществява методическо ръководство и
контрол по провеждането им. Такъв регистър
се води и от звената „Човешки ресурси“ в
структурите на МВР.
Чл. 119. След приключване на производството по чл. 207, ал. 1 ЗМВР материалите по
дисциплинарното производство се прилагат към
личното кадрово дело на държавния служител.
Чл. 120. Дирек ци я „Човешк и ресу рси“
изготвя:
1. месечен бюлетин за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР;
2. годишен анализ на състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в министерството и го предоставя на министъра на
вътрешните работи и главния секретар на МВР.
Чл. 121. Главният секретар на МВР по предложение на директора на дирекция „Човешки
ресурси“ утвърждава план за извършване на
контролно-методически проверки по линия
на дисциплината и дисциплинарната практика
в структурите на МВР.
Чл. 122. При проверките по чл. 121 се установява и степента на познаване на нормативните актове, регламентиращи дисциплината
и дисциплинарната практика в МВР. Редът
за установяване на степента на познаване
на нормативните актове, регламентиращи
дисциплината и дисциплинарната практика,
се определя със заповед на министъра на
вътрешните работи.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Образуваните и неприключили до влизането в сила на тази инструкция производства
за търсене на дисциплинарна отговорност от
държавните служители в МВР се довършват
по реда на тази инструкция.
§ 2. Министърът на вътрешните работи
утвърждава със заповед образците на документи по инструкцията.
§ 3. Инструкцията се издава на основание
чл. 215а от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 4. Инструкция № Iз-2813 от 2011 г. за
дисциплината и дисциплинарната практика в
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 91 от 2011 г.) се отменя.
Министър:
Румяна Бъчварова
3070
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14558
от 4 декември 2014 г.

по административно дело № 4653 от 2014 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Аделина Ковачева, и членове:
Кремена Хараланова и Бисерка Цанева, с
участието на съдебен секретар Ирена Асенова
разгледа административно дело № 4653 по
описа за 2014 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, докладвано от
Аделина Ковачева.
Производството е по реда на чл. 185 и
следващите от Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба, подадена от Станислав Георгиев Вътев като баща и законен
представител на малолетното му дете – Калина
Станиславова Вътева, за отмяна на разпоредбата на чл. 5, т. 2 от Наредба № 35 от 29.12.2006 г.
за условията и реда за предоставяне на месечна
добавка за диетично хранене и лекарствени
продукти на лица с трайни увреждания със 71
и над 71 на сто намалена работоспособност и
на деца с намалена възможност за социална
адаптация, наричана в настоящото изложение
„наредбата“. Изцяло позовавайки се на съдебната практика, формирана от касационни
състави на Върховния административен съд,
жалбоподателят смята, че с оспорената разпоредба се въвежда ограничително условие,
препятстващо предоставянето на месечна
добавка за диетично хранене и лекарствени
продукти, което не е предвидено в закона.
Сочи, че тя противоречи на материалния закон,
което съставлява отменително основание по
смисъла на чл. 146, т. 4 АПК.
Министърът на здравеопазването чрез процесуалния си представител изразява становище
за неоснователност на жалбата.
Министърът на труда и социалната политика също дава писмено становище за
неоснователност на жалбата.
Участвалият в настоящото производство
прокурор от Върховната административна
прокуратура дава заключение за основателност
на жалбата. Мотивира се, че оспорената част
от наредбата противоречи на разпоредбата
на чл. 42ж във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 7 от
Закона за интеграция на хората с увреждания
(ЗИХУ). Излага и съображения, че разпоредбата противоречи на целта на закона, формулирана в нормата на чл. 2 от него.
С определение от 24.04.2014 г. съдът е обосновал изводите си за процесуалната допустимост на жалбата и на образуваното въз основа
на нея съдебно производство. Поради това
намира жалбата за процесуално допустима,
а разгледана по същество – за основателна.
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Атакуваната т. 2 на чл. 5 от наредбата е
част от условията за предоставяне на месечна
добавка за диетично хранене и лекарствени
продукти. Общото изискване към съдържанието на наредбата като самостоятелен вид
подзаконов нормативен акт е въведено в чл. 7,
ал. 2 от Закона за нормативните актове. Тя
е предназначена да детайлизира условията и
реда за предоставяне на месечна добавка за
социална интеграция за диетично хранене и
лекарствени продукти съгласно чл. 42ж ЗИХУ,
като обезпечи в пълна степен изпълнението
на законовите правила. Доколкото законът
урежда обществените отношения, свързани с
интеграцията на хората с увреждания, то на
първо място подлежат на изследване правилата, въведени в него, променяни през годините.
Една от съществените причини за промените е приемането на страната ни за членка
на Европейския съюз, имащо за последица
обществено-политическата необходимост от
синхронизация на националното с общностното право. Целта на закона е да създаде
условия и гаранции за: равнопоставеност на
хората с увреждания; социалната им интеграция и упражняване на правата им; подкрепа
на тях и на семействата им и интегриране
в работна среда. За изпълнението на целите
в раздел пети от него е предвидена социално-икономическа защита, регламентираща
осигуряването и разпределението на средства
за инвестиции, рехабилитация и социална
интеграция на хората с увреждания – чл. 40,
ал. 1 и 2 ЗИХУ. С тях се обезпечава правото
им на финансова подкрепа в зависимост от
индивидуалните им потребности, установени
в специално извършена и предвидена в закона
социална оценка. Самата финансова подкрепа
е за ползване на определените в чл. 41а пет
категории услуги, между които и услугите за
осигуряване на достъпна среда. Финансовата
подкрепа се реализира практически чрез предоставяне на месечна добавка, съставляваща
парични средства, допълващи собствените
доходи, и предназначена за покриване на
допълнителните разходи за задоволяване на
посочените в чл. 42, ал. 2 ежедневни и периодични нужди. Между тях е и диетичното
хранене и лекарствените продукти.
Анализът на разпоредбата на чл. 42 и изменението є през годините е от съществено
значение за правилното решаване на спора,
тъй като именно в нея са уредени основните
въпроси не само във връзка с посочване на
нуждите на правоимащите лица, но и с начина и реда за определяне на индивидуалните
потребности. Посочена е необходимостта от
социална оценка; компетентният орган, който
да издаде заповед за отпускане на месечната
добавка; специалните изисквания към постановявания индивидуален административен акт;
начинът на обжалване. Извършена е законова
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делегация на Министерския съвет да определи
в правилника за прилагане на закона размера,
условията и реда за отпускане, прекратяване
и възобновяване на добавката за социална
интеграция. В първоначалната редакция на
нормата – ДВ, бр. 18 от 2006 г., е определено,
че хората с трайни увреждания имат право
на месечна добавка за социална интеграция,
обусловена от два самостоятелни фактора:
Първият е видът и степента на увреждането.
Вторият са индивидуалните потребности.
В края на 2006 г. разпоредбата търпи про
мени – ДВ, бр. 97 от 1.12.2006 г., извършени със
Закона за изменение и допълнение на ЗИХУ.
Правото на месечна добавка вече се обвързва директно с индивидуалните потребности,
като те самите са обусловени от степента на
намалена работоспособност или от вида и
степента на увреждането. С § 2 ЗИДЗИХУ
от 1.12.2006 г. са приети и всички разпоредби
от чл. 42а до чл. 42ж. В тях на най-високо
нормативно ниво са посочени лицата, които
съобразно вида на увреждане имат право
на добавката – чл. 42а. Лицата, имащи това
право, съобразно степента на намалена работоспособност – чл. 42б. Нормата на чл. 42в
регламентира самостоятелно правото на децата с определени вид и степен на увреждане
на месечна добавка за транспортни услуги,
обучение и диетично хранене и лекарствени
продукти. Разпоредбите на чл. 42г, 42д, 42е и
42ж на свой ред определят субектите, имащи
право на помощ за задоволяване на различните
категории нужди по чл. 42, ал. 1 от закона.
Нормата на чл. 42ж определя вече по ясен и
категоричен начин субектите, имащи право
на месечна добавка за диетично хранене и
лекарствени продукти. Това са две категории
лица: Първата са лицата с трайни увреждания
със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност. Втората са децата с определени вид и
степен на увреждане. Законовата разпоредба не
обвързва отпускането на месечната добавка с
каквито и да било други условия. Делегира на
министъра на здравеопазването и на министъра
на труда и социалната политика правомощието да издадат наредба. Едновременно с това
фиксира и нейния предмет – условията и реда,
при които да се предоставя месечната добавка
за диетично хранене и лекарствени продукти.
За изменителния закон не е определен срок
за влизането му в сила след деня на неговото
обнародване, поради което се прилагат общите
правила за влизане в сила на нормативните
актове. Единственото изключение в целия
изменителен закон е приетата с § 4 от него
заключителна разпоредба. В ал. 1 на § 4 е
постановено, че месечната добавка за диетично
хранене и лекарствени продукти се предоставя
на лицата с трайни увреждания със 71 и над 71
на сто намалена работоспособност или деца с
намалена възможност за социална адаптация
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при наличие на медицинско предписание от
лекар специалист до 1.01.2007 г. Заключителната разпоредба на практика продължава
действието на чл. 29 от Правилника за прилагане на ЗИХУ в редакцията му от 2004 г.,
в това число и обнародваната в ДВ, бр. 54
от 2006 г., която изисква за предоставяне на
месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти и наличие на медицинско
предписание от лекар специалист.
С ал. 2 на § 4 се отлага влизането в сила
на § 2 ЗИДЗИХУ, но единствено по отношение на чл. 42ж. Анализът на заключителната
разпоредба налага правен извод, че само в
периода от влизане в сила на изменителния
закон до 1.01.2007 г. месечната добавка за
диетично хранене и лекарствени продукти
се предоставя при наличие на допълнително
условие, каквото е медицинското предписание от лекар специалист. Това допълнително
условие не е фиксирано в разпоредбата на
чл. 42ж. Поради това с влизането є в сила от
1.01.2007 г. то отпада. Министерският съвет
е изменил съответно на законовата разпоредба и разпоредбата на чл. 29 ППЗИХУ с
бр. 1 на ДВ от 2007 г. В нея вече е фиксиран
само размерът на добавката – 15 на сто от
гарантирания минимален доход. Отпаднало
е и в правилника изискването за наличие на
медицинско предписание от лекар специалист.
Наредба № 35 от 2006 г. е издадена от
двамата компетентни министри в изпълнение на законовата делегация по чл. 42ж и е
обнародвана в ДВ, бр. 4 от 16.01.2007 г. В § 6
от преходните и заключителните разпоредби
є е придадена обратна сила, тъй като е определено, че тя влиза в сила от 1.01.2007 г. Така
тя влиза в сила едновременно с влизането в
сила на § 2 относно чл. 42ж ЗИХУ. По този
начин в подзаконовия нормативен акт не е
законово допустимо дори въвеждането на
предвиденото в § 4, ал. 1 от допълнителната
разпоредба на ЗИДЗИХУ условие за задължително наличие на медицинско предписание от лекар специалист, тъй като неговото
действие е отпаднало на 1.01.2007 г. В чл. 2 от
наредбата, в пълно съответствие със закона,
е прието, че месечната добавка, предназначена за допълване на собствените доходи и
за покриване на допълнителните разходи за
диетично хранене и лекарствени продукти, се
отпуска на двете категории правоимащи лица,
определени в чл. 42ж от закона: лицата със 71
и над 71 на сто намалена работоспособност
и децата с намалена възможност за социална
адаптация. При това в § 1 от допълнителната разпоредба на подзаконовия нормативен
акт в т. 1, 2 и 3 са дефинирани понятията
„диетично хранене“; „лекарствен продукт“ и
„месечна добавка“. В пълно съответствие и с
правилника за прилагане на закона е извър-
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шена препратка в чл. 3, ал. 1 от наредбата за
размера на месечната добавка – 15 на сто от
гарантирания минимален доход.
В чл. 5 от наредбата вече са детайлизирани условията за предоставяне на месечната
добавка. Съдържанието на т. 1 от нормата
повтаря правилата на чл. 42ж от закона. А
именно: лицето да е с трайно увреждане.
Уточнено е, че трайното увреждане следва да
е признато по установения ред в Наредбата
за медицинската експертиза на работоспособността. Задължително е наличието на 71
и над 71 на сто намалена работоспособност
по отношение на първата категория адресати
на коментирания вид месечна добавка. А за
децата адресати – трябва да съществува намалена възможност за социална адаптация.
Изведнъж обаче в т. 2 на чл. 5 от наредбата се
поставят допълнителни условия – адресатите
на разпоредбата да са с хронично заболяване,
за което имат издадена „рецептурна книжка на
хронично болния“, и Националната здравно
осигурителна каса (НЗОК) частично да заплаща цената на лекарствения продукт. Подобни
материалноправни изисквания за отпускане
на месечната добавка за диетично хранене и
лекарствени продукти не са разписани нито в
ЗИХУ, нито в правилника за прилагането му
в нито един момент от съществуването им.
Силно ограничаващи кръга на лицата, имащи
регламентираното в закона право на месечна
добавка за диетично хранене и лекарствени
продукти, правилата на чл. 5, т. 2 от наредбата
противоречат изцяло на чл. 42ж ЗИХУ и са
материално незаконосъобразни. Противоречието е ясно отчетено от съда при прилагане на
правилата на наредбата и закона и е довело до
отмяна на индивидуалните административни
актове, издадени при прилагането на наредбата. В този смисъл са решенията по адм. дело
№ 7742 от 2008 г.; адм. дело № 8757 от 2007 г.;
адм. дело № 6227 от 2007 г.; адм. дело № 2116 от
2008 г.; адм. дело № 1780 от 2008 г.; адм. дело
№ 6227 от 2007 г. и др. на шесто отделение на
Върховния административен съд. Установеното
в настоящото производство противоречие на
чл. 5, т. 2 от наредбата с материалния закон
съставлява отменително основание по смисъла
на чл. 146, т. 4 АПК.
Наред с това оспорената разпоредба от
наредбата е създадена, след като законодателят със заключителната разпоредба на § 4
ИЗДЗИХУ е изключил след 1.01.2007 г. съществувалото изискване за наличие на медицинско
предписание от лекар специалист. Дори тази
изцяло отпаднала след 1.01.2007 г. задължителна предпоставка има по-малко ограничаващ
характер в сравнение с инкорпорираните в
т. 2 на чл. 5 не едно, а цели три допълнителни
условия, и то в хипотезата на императивност и
кумулативност: Първото е лицето да е с хронично заболяване. Второто е да има издадена
„рецептурна книжка на хронично болния“.
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Третото е НЗОК частично да заплаща лекарствения продукт. И трите условия по един
напълно недопустим начин се наслагват върху
изискванията, ясно и точно формулирани в
чл. 42ж от закона, без да имат функционална
връзка с тях. Въвеждането им противоречи
и на целта на закона, ясно прокламирана в
разпоредбата на чл. 2 от него. Това на свой
ред съставлява отменително основание по
смисъла на чл. 146, т. 5 АПК. По тези съоб
ражения атакуваната разпоредба на чл. 5,
т. 2 от Наредба № 35 от 2006 г. е незаконосъобразна и следва да се отмени. Доколкото
оспорването е насочено само и единствено
срещу нея, то извън обхвата на настоящия
съдебен контрол остават останалите норми
от наредбата, които са свързани с прилагане
на незаконосъобразната разпоредба.
Водим от гореизложеното и на основание
чл. 193 АПК Върховният административен
съд, четвърто отделение,
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РЕШИ:
Отменя по жалба, подадена от Станислав
Георгиев Вътев като баща и законен представител на малолетното му дете – Калина
Станиславова Вътева, разпоредбата на чл. 5,
т. 2 от Наредба № 35 от 29.12.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна
добавка за диетично хранене и лекарствени
продукти на лица с трайни увреждания със
71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за
социална адаптация, издадена от министъра
на здравеопазването и министъра на труда
и социалната политика.
Решението е оставено в сила с Решение
на петчленен състав № 3532 от 30.03.2015 г.
по адм. дело № 1981/2015 г. по описа на Върховния административен съд.
Председател:
Г. Колев
3111
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 407
от 6 април 2015 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Ерекриборун“, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства, § 62 и 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрола на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по т. 15 от протокол
№ 37 от заседанието на Министерския съвет на
10.09.2014 г. разрешавам на „Фарес БГ“ – ЕООД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 202825932, със седалище и
адрес на управление – област София (столица),
Столична община, София, ул. Джон Ленън 8, ап. 2,
да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ерекриборун“,
разположена на територията на община Ардино,
област Кърджали, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,116 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Ерекриборун“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y m)

1.

4542907

9393316

2.

4543157

9393631

№

X (m)

Y m)

3.

4542921

9393837

4.

4542650

9393398

5.

4542761

9393475

3025

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 2
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и Решение № 64, прието с протокол от 26.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, Управителният съвет на
НКЖФ утвърждава промяна в персоналния и
числения състав на местни комисии по чл. 8, ал. 2
ЗУПГМЖСВ, както следва:
Местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при община Габрово, област Габрово (ДВ, бр. 7
от 2012 г.), като:
– освобож дава Николай Цветанов Си раков – председател на местната комисия;
– утвърждава Климент Минков Кунев за нов
председател на същата.
Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения
и да подписва протоколи на същата от деня на
обнародване на решението на управителния съвет
в „Държавен вестник“ и да действа през мандата
на предложилия го общински съвет.
Председател:
Д. Иванов
2921

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-4
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землището на гр. Бяла
Слатина, община Бяла Слатина, област Враца.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, са „Геотехноинженеринг“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-54 от 19.07.2006 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, и „Паралакс Б и Б“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 603
от 11.07.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Враца, и в общината.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
3097
ЗАПОВЕД № РД-16-5
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за частта, разположена
извън границите на урбанизираната територия
на землищата на с. Антон, община Антон, гр.
Пирдоп, с. Душанци, община Пирдоп, гр. Златица,
община Златица, и с. Челопеч, община Челопеч,
област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 714 от 6.08.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Кадастралната карта и кадастралните регистри да се изработят чрез обединяване на данните,
които се съдържат в одобрените кадастрална карта
и кадастрални регистри и актуалната карта и
регистър на възстановената собственост по реда
на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
3098
ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Тополи, община Варна, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
8.04.2015 г. и 9.04.2015 г. на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Варна. Окончателните
материали след отстраняване на констатираните
забележки са приети на 17.04.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
3099
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СО15-РД-09-495
от 15 април 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 4, 8 и 9 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 15, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от
Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
общинската собственост, чл. 12, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и в изпълнение на
Решение № 199 от 26.03.2015 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина № 187 „Божур“ с адрес: ул. Проф. Вайганд
6, район „Красна поляна“, и Целодневна детска
градина № 140 „Тинтява“ с адрес: ул. Спас Вацов
1, район „Красна поляна“, в една Целодневна детска градина № 140 „Тинтява“ с административен
адрес: ж.к. Красна поляна II част, ул. Спас Вацов
1, район „Красна поляна“.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
3. Сградният фонд, наличният инвентар и
задължителната документация на Целодневна
детска градина № 187 „Божур“ да се ползват
от преобразуваната Целодневна детска градина
№ 140 „Тинтява“.
4. Новата ЦДГ № 140 „Тинтява“ с 8 групи
да бъде с административен адрес: ж.к. Красна
поляна II част, ул. Спас Вацов 1.
Кмет:
Й. Фандъкова
2984

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1737
от 24 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 174 от 26.03.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 16.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение към трафопост, София,
ж.к. Хаджи Димитър, до бл. 140, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.06.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3021
РЕШЕНИЕ № 1738
от 24 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на поземлен имот с ид.
39791.6013.419 с производствени сгради (извън
регулация) – бивша ТПК „Щастие“, с. Кривина,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 230 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.06.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3022
РЕШЕНИЕ № 1744
от 24 април 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.,

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

потвърдено с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет, Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 15.06.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I – „За подземен гараж,
магазин, ТП и озеленяване“, кв. 23, м. Хиподрума,
София, ул. Сотир Андонов и ул. Феликс Каниц,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 510 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 51 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.06.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
3023

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 57.11
от 14 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване на ПИ
№ 066011 по КВС на землище гр. Игнатиево,
община Аксаково, област Варна, с дължина на
трасето 95,98 м и териториален обхват поземлени
имоти № 000204 – полски път, собственост на
Община Аксаково, № 066008 – полски път, собственост на Община Аксаково, и № 000181 – път
I клас, собственост на държавата.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
2935
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РЕШЕНИЕ № 57.12
от 14 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Кабелна линия“ за захранване
на ПИ № 201008 по КВС на землище с. Долище,
община Аксаково, област Варна, с дължина на
трасето 132,49 м и териториален обхват поземлени
имоти № 000254 – път IV клас, собственост на
Община Аксаково, и № 201008 – нива, собственост
на Константин Петров Георгиев.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
2944

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 27
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план
на община Видин за ПИ 008001 с площ 1,000 дка
и ПИ 008002 с площ 8,502 дка, местност Излаз,
землище с. Кошава, община Видин, собственост
на „Видинска винарска компания“ – ООД, с който
предназначението на имотите да се промени от
„Обработваеми земеделски земи“ в „Специална
високотехнологична производствена зона – ПС“.
Председател:
Пл. Трифонов
2937

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1113
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за застрояване) с обхват квартал 51, квартал
58 и квартал 237 по ПУП на ИПЗ на гр. Горна
Оряховица, с който се обособява предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните
устройствени показатели: максимална височина
на застрояване – 15 м, коефициент на интензивност на застрояването – 2,5, максимална площ
на застрояване – 80 %, минимална площ на
озеленяване – 20 %, свободно застрояване – е,
съгласно изработения проект.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, пл. Георги Измирлиев 5, стая
215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен
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вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
2892

ОБЩИНА ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № 665
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение № 1008 с протокол № 4 от 26.03.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Перник, във връзка с
изпълнение на дейностите по чл. 10, ал. 8 и 9 от
Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета нареждам:
1. Създава Целодневна детска градина към ОУ
„Свети Климент Охридски“ – с. Рударци, община
Перник, като филиал на Целодневна детска градина № 3 „Пролетен цвят“ – Перник, с официален
адрес: гр. Перник, кв. Изток, ул. Никола Чучулков
16, и адрес, където ще се осъществява дейността
по отглеждане, възпитание и обучение: община
Перник, с. Рударци, ул. Христо Смирненски 4,
считано от 1.09.2015 г.
2. Създава Целодневна детска градина към ОУ
„Отец Паисий“ – с. Ярджиловци, община Перник,
като филиал на Обединено детско заведение
„Валентина Терешкова“ – гр. Батановци, община
Перник, с официален адрес: община Перник,
гр. Батановци, ул. Св. св. Кирил и Методий 40,
и адрес, където ще се осъществява дейността
по отглеждане, възпитание и обучение: община
Перник, с. Ярджиловци, ул. Партизан 21А, считано от 1.09.2015 г.
3. Финансирането се осъществява чрез бюджетите на ВРБ – ЦДГ № 3 „Пролетен цвят“ – Перник, и ОДЗ „Валентина Терешкова“ – гр. Батановци, община Перник.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Перник.
Кмет:
Ив. Иванов
2936

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 83
от 7 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“
реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе
за проектиране на кабелна линия 20 kV с обща
дължина L=1335 m от ЖР стълб № 19/10/9 на
ВЛ 20 kV „Динк“, намиращ се в с. Крислово до
новопроектиран БКТП в УПИ I – 004002, живот
новъден комплекс до 200 крави и инсталация
за биогаз (ПИ с ид. № 29235.4.51), землище на
с. Желязно, община „Марица“, област Пловдив,
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по следата на вариант единствен, нанесена върху
приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2958

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 685
от 30 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура (пътна) за промяна
предназначението на ПИ 139018 в местността
Саят по КВС на кв. Секирово, община Раковски,
схеми В и К и пътна.
Проектът е изложен в сградата на общината
в стая № 2 на ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Раковски до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Мл. Шишков
2966

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1128
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 и чл. 150 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 150
ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с
протокол № 4 от 8.04.2015 г., ПУП – парцеларен
план като съставна част от КПИИ за изграждане
на пътна връзка от АМ „Марица“ за ПИ № 085073
(образуван от ПИ № 085065) през ПИ № 085073,
представляващ паркинг, собственост на възложителя, през ПИ № 085066 – други складови територии,
собственост на Златан Петров Вангелов, и през ПИ
№ 000822, представляващ полски път, собственост
на община Свиленград.
Неразделна част от това решение са приложеният план и графична и текстова част.
Председател:
Г. Еленков
3067

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1192
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 17а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 21,
ал. 2 и чл. 29 (изм., ДВ, бр. 39 от 2011 г.), ал. 1
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ЗОЗЗ, чл. 25, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за местен път в местност Равадиново,
землище с. Равадиново, община Созопол, с трасе
и сервитут в обхват на части от ПИ 015117, 015214,
015215, 015216, 015139, 015133, 015163, 015164, 015068,
015071, 015124, 015185, 015184, 015122, 015162, 000325,
015160, 015125, 015037, 000328.
2. Дава предварително съгласие по така
изработения ПУП – ПП и съгласува трасе на
техническата инфраструктура за местен път в
местност Равадиново, землище с. Равадиново,
община Созопол. Срокът на валидност на предварителното съгласие е две години считано от
датата на влизане в сила на решението.
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас, чрез Общинския съвет – гр. Созопол.
Председател:
Кр. Германова
2951
РЕШЕНИЕ № 1193
от 27 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и чл. 27, ал. 3, т. 1 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, на елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект:
„Изместване на външен водопровод и улична
канализация за урегулиран поземлен имот № ІІІ5219, 5220“, м. Аклади, землище гр. Черноморец,
като водопроводът в частта в ПИ 81178.5.463 се
измества в ПИ 81178.5.402, ПИ 81178.5.447, ПИ
81178.5.448 и ПИ 81178.5.289 и се включва в съществуващия водопровод по проект на част ВиК.
Канализацията започва от ПИ 81178.5.463 и се
зауства в съществуваща канализационна шахта.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
2952

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1090
от 20 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 865 по протокол № 32 от редовно
заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на 20.06.2014 г., т. 25 от дневния ред, прието
Решение № 13 по протокол № 11 от 12.11.2014 г.
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на OЕСУТ при Община Аврен и заявление с вх.
№ М-2322 от 30.10.2014 г. от Светлана Йорданова
Бабукчиева чрез пълномощник Костадинка Методиева Великова Общинският съвет – с. Аврен,
реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУ П – ПП) за изграждане на обект: Трасе на кабелна линия за
захранване на поземлени имоти (ПИ) № 028058 и
№ 028059, намиращ се в землището на с. Близнаци, ЕКАТТЕ 04426, община Аврен, област Варна,
с дължина на трасето 1150,77 м, и възложител
Светлана Йорданова Бабукчиева чрез пълномощник Костадинка Методиева Великова.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
2947
РЕШЕНИЕ № 1091
от 20 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 779 по протокол № 29 от редовно
заседание на Общинския съвет – с. Аврен, проведено на 17.03.2014 г., т. 25 от дневния ред, прието
Решение № 4 по протокол № 13 от 12.12.2014 г.
на OЕСУТ при Община Аврен и заявление с вх.
№ М-2366(4) от 28.11.2014 г. от „Мобилтел“ – ЕАД,
ЕИК 131468980, чрез пълномощник Светозар Неделчев Чанев Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: Двустранна оптична кабелна свързаност за базова станция на „Мобилтел“ – ЕАД,
в с. Близнаци от действаща оптична кабелна
линия до поземлен имот (ПИ) № 029058, намиращ
се в землището на с. Близнаци, община Аврен,
област Варна, с дължина на трасето 1103 м, и
възложител „Мобилтел“ – ЕАД, ЕИК 131468980,
чрез пълномощник Светозар Неделчев Чанев.
На основание чл. 215, ал. 1 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
2948
75. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.04.2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
9 285 502
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 713 729
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Инвестиции в ценни книжа
26 075 532
Всичко активи:
38 074 763
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10 982 381
Задължения към банки
11 147 664
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 810 785
Задължения към други депозанти
314 703
Депозит на управление „Банково“
5 819 230
Всичко пасиви:
38 074 763
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.04.2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37 716
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 593 275
Дълготрайни материални и
нематериални активи
144 314
Други активи
7983
Депозит в управление „Емисионно“ 5 819 230
Всичко активи:
7 602 518
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2 984 718
Други пасиви
17 984
Всичко задължения:
3 002 702
Основен капитал
20 000
Резерви
4 554 786
Неразпределена печалба
25 030
Всичко собствен капитал:
4 599 816
Всичко пасиви:
7 602 518
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
3110
76. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,01 на сто, считано от 1 май 2015 г.
3109
67. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 52 от 23.04.2015 г. възлага на купувача Али
Нури Али с адрес Разград, ул. Дончо Сумпаров
49, вх. А, ет. 4, ап. 11, следния недвижим имот:
самостоятелно обособен търговски обект – магазин № 16 (самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 61710.505. 4310.1.16) със застроена
площ 18,97 кв. м, намиращ се на първи етаж
от триетажна обществена сграда със стопанско
предназначение – „Търговски дом“, построена
в Разград, община Разград, област Разград,
бул. България 36, заедно с приспадащите се
0,4186 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на обекта: от юг – коридор, от
изток – магазин № 17, от запад – магазин № 15,
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от север – рампа, съгласно нотариален акт от
6.02.2009 г. за покупко-продажба на недвижим
имот № 26, том І, рег. № 333, дело № 19 от
6.02.2009 г., съставен от Бойчо Костов – нотариус рег. № 282, определение от 3.04.2014 г.
по НОХД 119/2014 г. по описа на Окръжния
съд – Разград, и схема № 15-294258/20.08.2014 г.,
издадена от СГКК – Разград. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
3100
13. – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на
редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2014/2015 г. в
съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г.
на МС и Решение № 8 от 29.04.2015 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните
документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.
диплома за висше образование (ОКС „магистър“ и
приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Кандидатстудентски център и
отдел „ДАР“, тел. 0631/66-362.
Докторски програми

Обучение,
финансирано
от държавата
редов- задочна
на

Политическа икономия (микроикономика и макроикономика)

2

1

Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално дело)
(Застраховане)
(Здравен мениджмънт)

8
1
2
1

2
1
2
1

Статистика и демография

3

1

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

7
1
1

1
1

Приложение на изчислителната
техника в икономиката

2

1

Световно стопанство и МИО

1

2

Планиране

3

2

Икономика и управление (по
отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

1
2

3
1
1

Маркетинг
Всичко:
3102

3

1

38

21
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204. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент в научна област 3. Социални,
стопански и правни науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата (Индустриални отношения и сигурност) – един със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите – в колежа
на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел.
032/622-522.
3101
9. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на обект:
„Кабелно ел. захранване“ на ПИ № 045153 по
КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна, с дължина 208,21 м. Подробният
устройствен план засяга имот – собственост на
Община Аксаково, представляващ полски път с
№ 000253 по КВС на землище с. Кичево, община
Аксаково, и път III клас № 000008 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково – собственост на държавата. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемните дни за техническата служба
са всеки вторник от 13 до 16 ч. и четвъртък от
8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробния устройствен
план до кмета на община Аксаково.
2949
13. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV
за захранване на ПИ № 027015 и 027016 по КВС
на землище гр. Игнатиево, община Аксаково,
област Варна, с дължина 311,80 м. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти, както следва: № 000181 – път I клас, собственост
на държавата, № 047002 – нива, собственост на
Иван Стоянов Вълчанов, и № 000320, 000174 и
000171 – полски пътища, собственост на Община
Аксаково. Проектът за подробен устройствен план
е изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемните
дни за техническата служба са всеки вторник
от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробния устройствен план до кмета на община Аксаково.
2950
4. – Община Балчик обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен проект на
ПУП – ПП за „Захранващ водопровод за водоснабдяване на екологичен пасищен комплекс в
ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр.
Балчик“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта към Община Балчик.
3128
324. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасета на електропровод и водопровод. Трасето на електропровода
започва от ПИ с № 000472 (храсти – общинска
собственост), преминава през ПИ с № 000436
(асфалтов път – общинска собственост) и през
полски път, след което достига до ПИ с № 000443
(публична държавна собственост). Трасето на
водопровода започва от ПИ с № 000436 (асфалтов път – общинска собственост), преминава
през полски път и достига до ПИ с № 000443
(публична държавна собственост). Трасетата на
електропровода и водопровода са проектирани
във връзка със захранване на ПИ с № 000443
(публична държавна собственост) по КВС в
земл ище с. Мененкьово, ЕК АТТЕ 47812, община Белово. Проектът е изложен в общината,
ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
3075
1. – Община гр. Брезник, област Перник, на
основание чл. 30 ЗПСК обявява, че за периода от
1.01.2014 г. до 31.12.2014 г. е извършена продажба на
общински недвижим имот: имот с идентификатор
06286.501.1901 по КК и КР на гр. Брезник, представляващ УПИ I в кв. 122 (РП – урбанизирана територия, утаител (бивша пречиствателна станция
на ЗАД) с площ 5497 кв. м и построените в него:
сграда с идентификатор 06286.501.1901.1 със ЗП
119 кв. м, на два етажа, предназначение – друг вид
производствена, складова, инфраструктурна сграда, и сграда с идентификатор 06286.501.1901.2 със
ЗП 58 кв. м, на един етаж, предназначение – друг
вид производствена, складова, инфраструктурна
сграда. Местонахождение на имота – гр. Брезник,
ул. Ангел Коцелянов, кв. 122, парцел УПИ I, за
72 975 лв. с ДДС, договорени са 20 000 лв. инвестиции и 2 бр. работна ръка.
2977
19. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че е постъпило заявление вх. № 2600-19 от 21.04.2015 г. от „Екоинвест
2009“ – ЕООД, гр. Брезник, с управител Николай Методиев Христов, с внесен за приемане и
одобрение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе и сервитут на захранващ кабел с указано място и начин
на присъединяване към въздушен електропровод
20 kV „Равнище“ с изграждане на нов трафопост
тип МТТ в оста на съществуващия електропровод
20 kV в ПИ с идентификатор 06286.43.1 върху
съществуващ ЖР стълб, за ел. захранване на стопанска сграда в ПИ с идентификатор 06286.45.15,
местност Ливаге по КККР на гр. Брезник, област
Перник. Част от кабела и трафопост тип МТТ
25 kV ще се изградят в сервитутната ивица на
съществуващия далекопровод „Равнище“ в ПИ
№ 06286.43.1 – нива, частна собственост на Ро-
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зинка Славова Стоянова. Кабелът прекосява р.
Конска от запад на изток в тръба, продължава
на юг по източния бряг по течението на реката
в ПИ № 06286.45.58, представляващ земеделска
земя по чл. 19 ЗСПЗЗ, преминава по полски
път, общинска собственост, с идентификатор
06286.45.54 и влиза в ПИ № 06286.45.15, собственост на „Екоинвест 2009“ – ЕООД, гр. Брезник,
за захранване на стопанска сграда. Проектът за
ПУП – ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“
при Община Брезник и може да бъде прегледан
във всеки присъствен ден. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – Брезник.
3126
4. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 2 от 16.04.2015 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект: „Реконструкция
на ГСМ на Летище Бургас“, намиращ се в УПИ
I-27, 28, кв. 8 по ПУП – ПРЗ на Летище Бургас
(поземлен имот с идентификатор 07079.690.55
по КККР на Бу ргас). На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
2938
5. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е одобрен работен инвестиционен проект и е
издадено разрешение за строеж № 3 от 16.04.2015 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ за строителство на обект: „Питомник за
специализирани служебни ку чета при Летище Бургас“, намиращ се в УПИ I-17, кв. 12 по
ПУП – ПРЗ на Летище Бургас (поземлен имот с
идентификатор 07079.690.67 по КККР на Бургас).
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
2939
5. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изработени 5
служебни проекта за ПУП – парцеларни планове
за трасета на довеждащи колектори извън регулационните граници на с. Рудник – м.с. Черно
море, и 1 бр. ПУП – план за улична регулация
за обслужващ път до КПС в УПИ ІІІ-41, масив
44, землище с. Рудник, община Бургас. Проектите са изложени за разглеждане в кметството
в с. Рудник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
3106
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44. – Община Варна, район „Аспарухово“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
№ II-2 – „За жилищно строителство и озеленяване“, УПИ № III-2 – „За жилищно строителство
и озеленяване“, УПИ № IV-2 – „За жилищно
строителство и озеленяване“, УПИ № V-2 – „За
жилищно строителство и озеленяване“, кв. 19,
и УПИ № III-2 – „За жилищно строителство и
озеленяване“, кв. 4 по плана на СО „Ракитника“,
район „Аспарухово“, община Варна. Проектът е
изложен за разглеждане в район „Аспарухово“,
община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародането на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3137
896. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за изграждане на електропровод за захранване
на поземлен имот № 8.3, местност Черебишовото, в землището на с. Паволче, община Враца,
от далекопровод „Вола“ в поземлен имот № 1.1,
местност Копана могила, през поземлени имоти
с идентификатори № 0.64, местност Дърводелци,
№ 66.1, № 66.2, № 66.3, местност Кълни дол, и
№ 0.524, местност Черебишовото, в землището
на с. Паволче. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проекта в общината (стая № 2) и
да направят писмени възражения, предложения
и искания.
3131
897. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии) за изграждане на подземен електропровод за захранване с електрическа енергия на поземлен имот
№ 230012 (Стопански двор), местност Шишков
връх, в землището на с. Баница от електропровод „Момина сълза“ в поземлен имот № 130012,
местност Меличовец, през поземлени имоти с
идентификатори № 000375, № 000358, № 000179 и
№ 230015, местност Шишков връх, в землището на
с. Баница, община Враца. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в общината
(стая № 2) и да направят писмени възражения,
предложения и искания.
3129
895. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за изграждане на водопровод за захранване на
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поземлен имот № 8.3, местност Черебишовото,
в землището на с. Паволче, община Враца, от
поземлен имот № 8.34 през поземлени имоти с
идентификатори № 8.20, № 8.21, № 8.32, № 8.33,
№ 8.34 и № 8.35, местност Черебишовото, в
землището на с. Паволче, община Враца. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта
в общината (стая № 2) и да направят писмени
възражения, предложения и искания.
3130
29. – Община гр. Вълчи дол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план, за трасе
на електропровод за захранване с кабелна линия
20 kV за ел. захранване на ПИ № 000228, землище
с. Брестак, с дължина на трасето 633,80 м, преминаващо през имоти: № 105001 НТП – „животновъдна ферма“, собственост на Кооперация „Мир“,
№ 073021 НТП – „нива“, собственост на Мария
Михалева Илиева, № 000188 НТП – „полски път“,
собственост на Община Вълчи дол, № 000208
НТП – „овощна градина“, собственост на Димитър Петров Димитров, № 000207 НТП – „язовир“,
собственост на сдружение за напояване „Акваполи“. Проектът е изложен в сградата на Община
Вълчи дол, стая № 203. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
2959
8. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите, че са изработени и приети помощен план и план на новообразуваните
имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ за новообразуван имот
№ 02350.201.1, попадащ в имот № 027022 по картата
на възстановената собственост (КВС) в землището
на с. Баланово, община Дупница. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Дупница.
Плановете са изложени в сградата на Община
Дупница, пл. Свобода, ет. 1, стая № 4.
3140
10. – Община гр. Етрополе, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – план-извадка от изработвания проект на ПУП – план за застрояване
и изменение на плана за застрояване за контур
Рудничен комплекс „Елаците“ с цел изграждане
на „Допълнително застрояване на водоулавящи
съоръжения на р. Негърщица – удължаване на
съществуваща минна галерия за чисти води“ в поземлен имот № 000015, землище на гр. Етрополе,
и „Прокарване на обходна транспортна гелерия за
обслужване на тунел за чисти води на хоризонт
1010.0 и галерия на хоризонт 1052.0“ в поземлен
имот № 000549 в землището на гр. Етрополе.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 102. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения и предложения
по проекта до общинската администрация.
2941
10. – Община Ихтиман на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е одобрен ПУП – ПЗ
за ПИ 152039 в м. Средно краище, землище
с. Вакарел, община Ихтиман, ЕК АТТЕ 10029,
за обект „Вилно строителство“ и ПУП – ПП
(за трасе на „Подземна кабелна линия“ 20 kV
с дължина 470 л. м през земеделска земя, общинска собственост, до имот № 152039) в м.
Средно краище, землище с. Вакарел, община
Ихтиман, ЕК АТТЕ 10029. Проектното трасе
тръгва от съществуващ ЖР стълб, разположен
в имот № 000822 – вилна зона, преминава през
полски пътища на кметство Вакарел с имотни
номера 0.862, 0.853, 152.9 и 152.5 и стига до
нов трансформаторен пост в имот № 152039. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до администрацията на Община Ихтиман.
2983
3. – Областният управител на област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че на
основание чл. 148, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 11,
ал. 4, т. 1 от Закона за управление на отпадъците
е издадена Заповед № РД-34-101 от 16.04.2015 г.
за допълване на Разрешение за строеж № 4 от
29.12.2014 г. (ДВ, бр. 5 от 2015 г.), издадено от
областния управител на област Кюстендил по
отношение „План за управление на строителните
отпадъци“, като част от одобрения инвестиционен
проект за обект: „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна и
надеждна обществена ИКТ инфраструктура“; обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане
на оптични кабелни трасета в регион Югозападна
България, трасе Кюстендил – Бобов дол“, намиращ се на територията на общините: Кюстендил
(землищата на гр. Кюстендил, с. Ябълково, с. Коняво, с. Горна Гращица, с. Таваличево), Бобов дол
(землищата на с. Горна Козница, с. Мала Фуча,
с. Бабино, гр. Бобов дол). Заповедта подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
3037
4. – Община гр. Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), за трасе на кабелна линия НН
за външно ел. захранване на новообразуван ПИ
№ 003315 (образуван от ПИ № 003307), местност
Полето в землището на с. Дърманци, в обхват:
ПИ № 000010, 000083, 000004, и завършва в
новообразуван ПИ № 003315 (образуван от ПИ
№ 003307) в землището на с. Дърманци, община
Мездра. Проектът е на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3038
90. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за процедиране
и одобряване на обект: „Външен питеен водопровод“, за поземлен имот с идентификатор
№ 51500.64.45 по кадастралната карта на гр.
Несебър, местност Инджекьойско блато. Трасето на новопредвидения питеен водопровод
е 888 м в ПИ № 51500.57.51 (път III клас), ПИ
№ 51500.65.22 (селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ № 51500.64.36 (напоителен канал),
ПИ № 51500.64.35 (селскостопански, горски, ведомоствен път), ПИ № 51500.64.15 (селскостопански,
горски, ведомствен път) и ПИ № 51500.64.45 по
кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Инджекьойско блато. Определен е сервитут по
3 м от двете страни на оста на водопровода.
Площта на сервитута е 5331 кв. м. Имоти, засегнати от сервитута на водопровода, са: ПИ
51500.57.51, ПИ 51500.65.21, ПИ 51500.65.22, ПИ
51500.64.36, ПИ 51500.64.34, ПИ 51500.64.35, ПИ
51500.64.19, ПИ 51500.64.20, ПИ 51500.64.32, ПИ
51500.64.26, ПИ 51500.64.27 и ПИ 51500.64.45 по
КК на гр. Несебър, местност Инджекьойско блато.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Несебър.
2972
15. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване и парцеларен план
(ПУП – ПЗ и ПП), за обект: Вътрешна водопроводна мрежа и довеждащ водопровод HDPE
DN 200 мм и напорен резервоар V – 500 куб. м,
с. Ярджиловци, ЕК АТТЕ 87480, община Перник,
област Перник. Проектното трасе и сервитутът на
водопроводна мрежа и довеждащ водопровод засягат имоти: 000268 – полски път, 000493 – полски
път, 071001 – нива, 023210 – ливада, 000021 – полски път, 000530 – жп линия, 000529 – жп лин и я, 0 0 02 07 – полск и п ът, 0 0 0219 – полск и
път, 000251 – жп линия, 000252 – жп линия,
014012 – ливада, по К ВС на с. Ярд ж иловци,
община Перник. Напорният резервоар ще се
разположи в част от ПИ 071002 – нива, местност
Бибовица, по КВС на с. Ярджиловци, община
Перник. Проектът за ПУП – ПЗ и ПП, се намира
в стая № 5, ет. 12, сградата на Община Перник.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Перник.
2960
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9. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), за трасе на линейни обекти – водоснабдяване и електропровод, до поземлен
имот № 007166 в местността Потока по КВС на
гр. Пещера, област Пазарджик. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
2962
10. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), за трасе на линейни обекти – водопровод и електропровод, до поземлен имот
№ 010121 в местността Долна Бялча по КВС на
гр. Пещера, област Пазарджик. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2963
13. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план-схема „Топлофикация“, за обект: „Разпределителен топло
провод от бул. Васил Апарилов до ул. Славянска,
пресечката с ул. Волтер, Пловдив“. План-схемата
е изложена за запознаване в сградата на Община Пловдив на пл. Централен 1, стая 7а, ет. 8.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Пловдив.
2961
18. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV и парцеларен план за трасе на водопровод до имот с идентификатор 65927.116.120
по кадастралната карта на гр. Севлиево. Трасето на електропровода е с дължина 397 м,
започва от съществуващ ЖРС, попадащ в ПИ
65927.116.75, минава по полски път с № 65927.116.75;
№ 65927.116.47 и № 65927.116.26 – собственост на
Община Севлиево, и достига до имота. Трасето
на водопровода е с дължина 25 м, започва от
съществуващ водопровод, минаващ през ПИ
65927.119.52 – полски път на Община Севлиево,
пресича ПИ 65927.116.118 – път на Министерството на транспорта, и ПИ 65927.116.26 – полски
път на Община Севлиево, и достига до имота.
Проектът е изложен в стая 209 на Община
Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
3127
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26. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на подземен електропровод 20 kV от
ЖР стълб № 16 на ВЛ „Обходен“, ПС „Комуна“
до нов БКТП в ПИ 67338.8.30, отреден „За логистична база“, местност Рамануша, з-ще гр.
Сливен, преминаващ през ПИ 67338.8.50 – полски
път, общинска собственост, в същото землище.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2973
27. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за подземен тръбопровод от отводнителна
канализация за повърхностни води към обект:
„Отводняване на с. Трапоклово, община Сливен“,
в участъка от урбанизираната територия на селото до точката на заустване в ПИ 000194, като
трасето преминава през имот 000196, пасищe,
мера, общинска собственост, з-ще с. Трапоклово,
община Сливен. На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2974
28. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 67338.8.58 (част от ПИ 67338.8.50),
представляващ полски път, публична общинска
собственост, за осигуряване на транспортен достъп
до ПИ 67338.8.30, отреден „За логистична база“,
местност Рамануша, з-ще гр. Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
2975
29. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 000030 (част от ПИ 000024),
представляващ полски път, публична общинска
собственост, за осигу ряване на транспортен
достъп до ПИ 000601, отреден „За комплексно
обществено обслужване“, местност Мараша,
з-ще с. Горно Александрово, община Сливен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2976
355. – Община гр. Средец, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че
са изработени проекти за: 1. подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), за
изграждане на кабели 20 kV от БКТП – нов, в
кв. 145 по плана на гр. Средец, област Бургас,
до ж.р. стълб № 116 от ВСН (въздушна линия
средно напрежение) „Пънчево“; 2. ПУП – ПР за
имот 000032, землището на с. Пънчево, община
Средец, като се отрежда УПИ І-32 в масив 30,
който се отрежда за БКРЗУ. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения и
искания по него, ако имат такива.
3039
24. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлени имоти (ПИ) с
идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК
на местност Каймака, землище гр. Стара Загора.
Проектът се намира в сградата на общината,
ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2940
1. – Община с. Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план– парцеларен
план ПУП (ПП) за обект: „Допълване на пътен
възел „Плодовитово“ при пресичането на АМ
„Тракия“ и път III-666 и пътен възел „Оризово“
при пресичането на АМ „Тракия“ и АМ „Марица“
в землището на с. Черна гора, с. Плодовитово
и с. Оризово, община Братя Даскалови, област
Стара Загора. Проектът засяга землищата на
с. Черна гора, с. Плодовитово и с. Оризово
на територията на община Братя Даскалови.
Проектът се намира в дирекция „УТИСПП“
при Община Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3125
8. – Община Горна Малина, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на
кабелна линия за електрозахранване с обхват:
ПИ 000459 – пасище, ПИ 000400 – третокласен път, ПИ 000392 – водосточно съоръжение,
и ПИ 000372 – язовир, по КВС, землище на
с. Белопопци, община Горна Малина, Софийска
област. Проектът за ПУП – ПП е изложен за
разглеждане в сградата на Община Горна Малина, стая № 30, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
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ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3138
9. – Община Горна Малина, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – ПП за трасе
на водопровод и кабелна линия за електрозахранване на помпена станция с обхват: ПИ
000347 – води и водни площи, ПИ 000348 – води
и водни площи, ПИ 000349 – полски път, ПИ
000350 – местни пътища, ПИ 035001 – полски път,
ПИ 035002 – полски път, ПИ 000343 – полски път,
и ПИ 000370 – третокласен път по КВС, землище
на с. Горно Камарци, община Горна Малина,
Софийска област. Проектът за ПУП – ПП е
изложен за разглеждане в сградата на Община
Горна Малина, стая № 30, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3139

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Муса Мустафа Корутов против Заповед № 2132 от 5.12.2014 г. на кмета на
община Велинград, с която е одобрено частично
изменение на ПР и застрояване на УПИ VІІ-424,
425, УПИ VІ-424, 426 и УПИ VІІІ-414, кв. 35 по
плана на с. Драгиново, община Велинград, който
предвижда: 1. промяна на дворищната регулация
между УПИ VI-424, 426, УПИ VII-424, 425 и УПИ
VIII-414; 2. две нови застроителни петна в УПИ
VIII-414 – свързано застрояване (пристройка) към
съществуващата двуетажна жилищна сграда и
свързано застрояване – едноетажно с УПИ VII425 – покриване на съществуващ калкан с жилищна сграда. Спазват се нормативните отстояния
през улиците. Устройствената зона е „жилищна
с малка плътност и височина на застрояването“.
По жалбата е образувано адм.д. № 74/2015 г. по
описа на АС – Пазарджик. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ.
3143
Брезнишкият районен съд, 1-ви състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ ответника Вихра Евстатиева Захариева с последен известен адрес София,
бул. Александър Стамболийски 136, район „Възраждане“, и неизвестен такъв в чужбина да се
яви в канцеларията на съда, за да получи препис
от искова молба и приложенията към нея по
гр.д. № 174/2014 г. по описа на съда, заведено от
Надежда Любомирова Иванова и др., за делба
на недвижими имоти. В случай че не се яви да
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получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3103
Районният съд – Варна, гражданска колегия, ХХХ състав, призовава Юлия Степановна
Фипипченко с последен адрес: неизвестен, да се
яви в съда на 11.06.2015 г. от 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 424/2015 г., заведено от Катина
Стефанакис Филева, с правно основание чл. 48,
ал. 6 и 7 ЗУЕС за връчване на искова молба.
Ответницата следва да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 ГПК.
3107
Районният съд – Разград, съобщава на Дженк
Офлаз, роден на 11.10.1983 г., с неизвестен адрес
в Република България, че срещу него е заведено
гр. д. № 563/2015 г. по описа на съда от Афизе
Реджебова Офраз по чл. 49 СК. В деловодството
на съда се намират преписи от искова молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. При неявяване на Дженк
Офлаз в указания двуседмичен срок съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
3073
Старозагорският районен съд, ХІІІ граждански
състав, съобщава на ответника Есма Карлъ, родена
на 4.09.1994 г. в Република Турция, за заведеното
гр. д. № 899/2015 г. по описа на Старозагорския
районен съд от ищеца Елиз Дончев Петров с
правно основание чл. 49 СК чрез обнародване в
неофициалния раздел на „Държавен вестник“, като
в съобщението се укаже, че книжата са оставени
в канцеларията на съда и могат да бъдат получени оттам в двуседмичен срок от обнародването,
както и че ако в този срок не се яви в съда да
получи същите, делото ще бъде разгледано при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3071
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 8 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано
гр.д. № 20593/2014 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност
срещу Методи Благоев Йорданов с постоянен и
настоящ адрес: с. Лозен, ул. Садина 7, Юлиана
Василева Йорданова с постоянен и настоящ адрес:
с. Лозен, ул. Садина 7, и Благой Методиев Йорданов с постоянен адрес: с. Лозен, ул. Садина 7,
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 24.09.2015 г. от 14,30 ч. Определя
едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ на заинтересованите лица
да предявят претенции върху имуществото, описано, както следва:
От Методи Благоев Йорданов:
– Л е к а в т о м о б и л м а р к а „ Н и с а н “, м о де л „При мера“, peг. № С А 7056 АС, ра м а
№ SJNFTDAP11U0583646, двигател № С020813432Х,
дата на първа регистрация – 30.07.2001 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
21.03.2006 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 4312 лв.
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– Сумата в размер 391 168,93 лв., внесена
по депозитна сметка в евро № BG 91 BUIB 9888
2427 9835 00 в „Сибанк“ – ЕАД, клон „Тунджа“.
– Сумата в размер 43 046,37 лв., представляваща изплатени лихви по депозити по разплащателна
сметка в евро № BG 98 BUIB 9888 4427 9835 00
в „Сибанк“ – ЕАД, клон „Тунджа“.
– Сумата в размер 25 425,79 лв., внесена по
депозит № 208913 в евро в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
От Методи Благоев Йорданов и Юлиана Василева Йорданова:
– Лек автомобил марка „Ланд Ровер“, модел „Дефендър 90“, peг. № СА 0259 ВХ, рама
№ SALLDVB586A707626, двигател №15Р19823В,
дата на първа регистрация – 11.08.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 26.11.2011 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 15 938 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 200 ЦДИ“, peг. № СА 0357 СР, рама
№ WDD1690081J353392, двигател № 64094130235172,
дата на първа регистрация – 28.12.2006 г., придобит въз основа на договор за цесия на френски
език от 30.11.2011 г., регистриран в системата на
КАТ на името на Юлияна Василева Йорданова
на 9.12.2011 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 14 442 лв.
От Благой Методиев Йорданов:
– Лек автомоби л марка „Мерцедес“, мо дел „Е 320 ЦДИ“, peг. № СА 0959 РМ, рама
№ WDB2110891X215232, двигател № 64292140255482,
дата на първа регистрация – 29.11.2006 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
19.03.2010 г. за сумата по фактура от 16 800 лв.,
промяна на собствеността в системата на КАТ
на 9.05.2013 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 26 380 лв.
От Методи Благоев Йорданов:
– Сумата в размер 33 543 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Е 200 ЦДИ“, peг. № СА 0783 ВТ, рама
№ WDB2110041А457005, двигател № 64695130153603,
дата на първа регистрация – 24.11.2003 г., внесен
от чужбина, придобит на 23.11.2006 г. за сумата
по фактура 16 700 евро, или 32 662,36 лв., и продаден с договор за покупко-продажба на МПС
от 13.12.2006 г.
– Сумата в размер 13 168 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Ц 200 ЦДИ“, peг. № СА 8050 АА, рама
№ WDB2021941F968922, двигател № 61196030220177,
дата на първа регистрация – 6.10.2000 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
26.04.2007 г. и продаден с договор за покупкопродажба на МПС от 16.03.2009 г.
– Сумата в размер 4800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж дава нет о на лек а вт омоби л марка „Фолксваген“, модел „Битъл“, peг. № СА 1447 ВХ, рама
№ 3VWBB61C0WM012666, двигател № AEG011479,
дата на първа регистрация – 12.10.1998 г., регистриран на името на проверяваното лице в системата на КАТ на 15.03.2007 г. и продаден с договор
за покупко-продажба на МПС от 13.03.2008 г.
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– С у мата в размер 26 665 лв., п редставл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 200 ЦДИ“, peг. № СА 3099
ВР, ра м а № W DB2 03 0 0 71 A747815, д ви г ат е л
№ 64696230332327, дата на п ърва рег ис т рация – 1.02.2005 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 23.04.2008 г. Съгласно
електронна справка в регистъра на Централна
база – КАТ, на 21.04.2010 г. е извършена промяна
на собствеността на трето лице.
От Юлиана Василева Йорданова:
– Сумата в размер 6786 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № СА 6375 ВР, рама № WVWZZZ1JZ1D008800,
двигател № AJM254437, дата на първа регистрация – 6.06.2000 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 12.03.2009 г. и
продаден с договор за покупко-продажба на МПС
от 2.12.2011 г.
От Юлиана Василева Йорданова:
– Сумата в размер 391 168,93 лв., внесена по
депозитна сметка в евро № BG 03 BUIB 9888
2427 9296 00 в „Сибанк“ – ЕАД, клон „Тунджа“.
– Сумата в размер 43 062,39 лв., представляваща изплатени лихви по депозити по разплащателна
сметка в евро № BG 10 BUIB 9888 4427 9296 00
в „Сибанк“ – ЕАД, клон „Тунджа“.
3115

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение
„Медицински клъстер“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.06.2015 г. в 14 ч.
в София, бул. Джеймс Баучер 76, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС през
2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3. приемане
на промени в състава на клъстерния съвет; 4.
приемане на промени в състава на управителния
съвет; 5. приемане на нови членове на клъстера;
6. приемане на годишен план и бюджет за работа
на клъстера през 2016 г.; 7. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в събранието. Регистрацията на членовете ще се
извършва от 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите на събранието
са на разположение в седалището на клъстера в
София, бул. Джеймс Баучер 76, офис 424.
3153
923. – Управителният съвет на сдружение
„Послушковци 2005“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава свиква общо събрание на
30.06.2015 г. в 18,30 ч. в София, Читалище „Младост 1“, до кооперативния пазар, с адрес: ул. Методи Антонов, при следния дневен ред: 1. промяна
на основните цели на сдружението; 2. промяна в
средствата и начините за постигане на целите на
сдружението; 3. промяна на адреса на управление на сдружението; 4. избор на представители
на сдружението в общото събрание на същото;
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5. избор на нов управителен съвет; 6. изменение
и допълнение на устава. Ако в 18,30 ч. липсва
необходимият кворум за провеждане на събранието, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава то се отлага с един час и ще се проведе
на същата дата в 19,30 ч. на посочения адрес,
колкото и членове на сдружението да са се явили.
Приетите решения на това събрание са задължителни за всички членове на сдружението. На
основание чл. 24 от устава писмените материали,
касаещи дневния ред на общото събрание, са на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управлението му от 24.04.2015 г.
3077
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб Маратонец“ – Бургас, на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 14 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението на 30.06.2015 г.
в 13 ч. в Бургас, Приморски парк, Кърджалийски
лагер – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. избор на членове на управителния съвет на
сдружението; 3. приемане на промени в устава,
касаещи реда за свикване на общо събрание; 4.
утвърждаване на нов текст на устав на сдружението; 5. заличаване на контролния съвет като орган
на сдружението; други. При липса на кворум на
основание чл. 14, ал. 3 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
3062
4. – Управителният съвет на „Алианс Франсез – Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на Алианс Франсез
на 30.06.2015 г. в 17 ч. на ул. Фердинандова 2, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на дружеството;
2. избиране на нов управителен съвет; 3. други.
При липса на кворум събранието се провежда в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
3079
5. – Управителят на сдружение с общественополезна дейност „Наш дом – Доспат“ – в ликвидация, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
28.06.2015 г. в 10 ч. в гр. Доспат, ул. Люляк 41,
при следния дневен ред: 1. приемане на началния
финансов отчет при откриване на ликвидацията
ведно с баланс за 2014 г. и годишния отчет на
сдружението при приключване на ликвидацията
на дружеството за 2014 г. ведно с пояснението
към баланса и отчета на ликвидатора; 2. вземане
на решение за освобождаване от отговорност на
ликвидатора; 3. вземане на решение за заличаване на сдружение с общественополезна дейност
„Наш дом – Доспат“ – в ликвидация; 4. разни.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението и ще
бъдат предоставени при поискване. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на 28.06.2015 г. в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3104
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14. – Управителният съвет на сдружение „Родители за Варна“ – Варна, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 10 от устава свиква общо
събрание на 30.06.2015 г. в 17,30 ч. на адрес Варна,
ул. Шейново 1, ет. 1, при следния дневен ред:
1. представяне на отчет за дейността на УС на
сдружението за периода 12.2013 г. – 12.2014 г.; 2.
приемане на изменения в устава на сдружението;
3. приемане на решение за промяна на адреса
на седалището на сдружението; 4. приемане
на нови членове; 5. приемане на решение за
прекратяване на членството на съдружници; 6.
освобождаване на зам.-председателя и касиера
на сдружението и избиране на нови членове на
УС; 7. обсъждане и приемане на решение за
членски внос; 8. други.
3108
4. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести „Бяла мечка“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.07.2015 г. в 10 ч. в сградата на
клуба – Хасково, ул. Драгоман 2 (спортна зала
„Дружба“), при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя на управителния съвет за извършената дейност от сдружението през изминалата
година; 2. приемане на годишен финансов отчет
на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава на сдружението; 5.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място.
3105
7. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Бизнес сдружение
Инициатива за Добрич“, с. Добрич, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
(отчетно-изборно) на 15.07.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Добрич, община
Димитровград, ул. Г. С. Раковски 27, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2014 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет
на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2014 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на УС за дейността им
през 2014 г.; 3. поради изтичане срока на мандата
на УС избор на нов състав на УС на сдружението;
4. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете всеки
работен ден в с. Добрич, община Димитровград,
ул. Г. С. Раковски 27. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
3144

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 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 (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
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Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
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тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
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