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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55
и 56 от 1970 г.; попр., бр. 58 от 1970 г.; изм.,
бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от
1990 г., бр. 85 от 1998 г., бр. 12 от 2000 г.,
бр. 41 от 2001 г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55
от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г.,
бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от
2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г.,
бр. 92 от 2011 г., бр. 38 и 77 от 2012 г., бр. 15,
28 и 109 от 2013 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 накрая се добавя „с
изключение на закотвените в акваторията
на пристанищата плаващи докове и плаващи
работилници, предназначени за корабостроене и/или кораборемонт“.
§ 2. В чл. 93 се създава ал. 6:
„(6) Капитанът е длъжен да информира
администрацията на крайбрежната държава
в случай на морски произшествия, когато е
налице потънало имущество.“
§ 3. Член 221а се изменя така:
„Приложимост за пътници по чл. 2 от
Регламент (ЕС) № 1177/2010
Чл. 221а. Разпоредбите на тази глава се
прилагат по отношение на пътниците:
1. по чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1177/2010 на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или
по вътрешни водни пътища, и за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1
от 17 декември 2010 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1177/2010“;
2. по чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 1177/2010 относно правата и задълженията,
които не са уредени в него и произтичат от
договора за превоз.“

§ 4. В чл. 329 след думата „води“ се поставя запетая и се добавя „изключителната
икономическа зона“.
§ 5. В глава XIV се създават чл. 337а – 337г:
„Отговорност на корабопритежателя
Чл. 337a. (1) Корабопритежателят е отговорен за разходите за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане
на потънало имущество.
(2) Корабопритежателят не носи отговорност за разходите за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане
на пот ъна ло им у щество, ако дока же, че
морското произшествие, довело до потъване
на имущество:
1. е резултат на война, размирици, гражданска война, бунт или природно явление
от извънреден, неизбежен и непреодолим
характер;
2. е възникнало изцяло поради действие
или бездействие, извършени с намерение да
бъдат причинени щети от трета страна, или
3. е възникнало изцяло поради небрежност
или други неправомерни действия на компетентните органи, отговорни за поддръжката
на светлините или други навигационни средства, изпълняващи тези функции.
Обхват на обезщетението
Чл. 337б. Обезщетението обхваща претърпените загуби до размера на разходите
за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане на потънало имущество. Обезщетението не може да надхвърля
размера на застраховката или друга финансова гаранция, покриваща отговорността на
корабопритежателя за разходите за определяне на местонахождението, обозначаване и
изваждане на потънало имущество.
Ограничена отговорност на корабопритежателя
Чл. 337в. Корабопритежателят и лицето,
което е предоставило застраховка или други
финансови гаранции, ограничават своята
отговорност за разходите за определяне на
местонахождението, обозначаване и изваждане на потънало имущество до лимита, определен в Протокола от 1996 г. за изменение
на Конвенцията относно ограничаване на
отговорността при морски искове от 1976 г.,
съставен в Лондон на 2 май 1996 г. (ратифициран със закон – ДВ, бр. 43 от 2005 г.)
(ДВ, бр. 77 от 2005 г.).
Финансови обезпечения и издаване на свидетелство
Чл. 337г. (1) Корабопритежателят на кораб
с бруто тонаж 300 или повече тона е длъжен
да има застраховка, банкова гаранция или
друго финансово обезпечение, покриващо
съответната стойност по чл. 337б.
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(2) Всеки кораб с бруто тонаж 300 или
повече тона, плаващ под българско знаме,
трябва да има на борда свидетелство, издадено
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ при условия и по ред, определени
с наредбата по чл. 86, и удостоверяващо
наличието на обстоятелствата по ал. 1.
(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да издава свидетелство,
удостоверяващо наличието на обстоятелствата по ал. 1, на кораб, плаващ под знамето на
държава, която не е страна по Международната конвенция от Найроби за изваждане на
потънало имущество, 2007 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 92 от 2011 г.), при условия
и по ред, определени с наредбата по чл. 86.
(4) Всек и кораб, който посещава българските морски пристанища, или морска
инсталация с бруто тонаж 300 или повече
тона трябва да има на борда свидетелство,
удостоверяващо наличието на застраховка,
банкова гаранция или друго финансово обезпечение за покриване на отговорността за
разходите за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане на потънало
имущество, или свидетелство за регистрация, издадено от компетентните органи на
държавата, под чието знаме плава корабът,
удостоверяващо правото є на собственост
и отговорността за разходите за определяне
на местонахождението, обозначаване и изваждане на потънало имущество, покрита
до размера по чл. 337б.
(5) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ води регистър на издадените
свидетелства.“
§ 6. В чл. 360, ал. 10 думите „Регламент
(ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент
и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно
правата на пътниците, пътуващи по море или
по вътрешни водни пътища, и за изменение
на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1
от 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 1177/2010“ се заменят с „Регламент
(ЕС) № 1177/2010“.
§ 7. В чл. 383в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се нови т. 15 и 16:
„15. не изпълни или не изпълни в установения срок задължението си по чл. 16,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
относно предоставянето на информация в
случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването, или допусне лицето,
на което е поверил изпълнението на това
задължение, да не го изпълни или да не го
изпълни в срок;
16. не изпълни или не положи дължимата
грижа при изпълнението на задължението
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си по чл. 16, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1177/2010 относно предоставянето на информация в случай на отмяна на пътуването или
закъснение при заминаването, или допусне
лицето, на което е поверил изпълнението на
това задължение, да не го изпълни или да
не положи дължимата при изпълнението му
грижа;“
б) създават се т. 17 – 19:
„17. не изпълни задължението си по чл. 16,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
относно предоставянето на информация при
отмяна на пътуването или закъснение при
заминаването на лица с увреж дания или
лица с намалена подвижност в достъпна за
тях форма, или допусне лицето, на което е
поверил изпълнението на това задължение,
да не го изпълни;
18. не изпълни някое от задълженията си
по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 или
допусне лицето, на което е поверил изпълнението на някое от тези задължения, да не
го изпълни;
19. не изпълни, не изпълни в установения
срок или по установения начин някое от
задълженията си по чл. 18 или по чл. 19, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
или допусне лицето, на което е поверил изпълнението на някое от тези задължения, да не
го изпълни, да не го изпълни в установения
срок или по установения начин;“
в) досегашните т. 15 и 16 стават съответно
т. 20 и 21.
2. В ал. 2 след думите „чл. 14“ се поставя
запетая и думите „и чл. 15, параграф 4“ се
заменят с „чл. 15, параграф 4, чл. 16 – 18 и
чл. 19, параграфи 5 и 6“.
§ 8. Член 385 се изменя така:
„Чл. 385. (1) За обезпечаване събирането
на глобата или на имуществената санкция,
наложена по тази глава, на кораба, независимо
от собствеността му, се забранява отплаване
едновременно със съставяне на акта за установяване на нарушението.
(2) За обезпечаване събирането на обезщетение, определено по реда на тази глава,
корабът, независимо от собствеността му, се
арестува по реда на чл. 364а или 365.“
§ 9. В доп ъ л ни т ел ни т е разпоредби се
създава § 1б:
„§ 1б. Разпоредбите на чл. 6б – 6и се прилагат при условията на чл. 3 от Регламент
(ЕО) № 718/1999 на Съвета от 29 март 1999 г.
относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на
транспорта по вътрешните водни пътища за
корабите, плаващи под българско знаме, превозващи товари по вътрешните водни пътища
на държави – членки на Европейския съюз,
извън река Дунав и притоците є до Келхайм.“
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Заключителна разпоредба
§ 10. В Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (обн., ДВ, бр. 12 от
2000 г.; изм., бр. 111 от 2001 г., бр. 24 и 70
от 2004 г., бр. 11 от 2005 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2005 г. – бр. 45
от 2005 г.; изм., бр. 87, 88, 94, 102 и 104 от
2005 г., бр. 30, 36, 43, 65, 99 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 54 и 109 от 2007 г., бр. 67, 71, 98 и 108
от 2008 г., бр. 47 и 81 от 2009 г., бр. 61 и 88 от
2010 г., бр. 23 от 2011 г., бр. 32 и 53 от 2012 г.,
бр. 15, 28, 66 и 109 от 2013 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 24
от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от
2015 г.) в чл. 121а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се нови т. 6 и 7:
„6. не изпълни или не изпълни в установения срок задължението си по чл. 16,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
относно предоставянето на информация в
случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването, или допусне лицето,
на което е поверил изпълнението на това
задължение, да не го изпълни или да не го
изпълни в срок;
7. не изпълни или не положи дължимата
грижа при изпълнението на задължението
си по чл. 16, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1177/2 010 о т но сно п р едо с т а вя не т о на
информация в случай на отмяна на пътуването или закъснение при заминаването,
или допусне лицето, на което е поверил
изпълнението на това задължение, да не го
изпълни или да не положи дължимата при
изпълнението му грижа;“
б) създава се т. 8:
„8. не изпълни задължението си по чл. 16,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010
относно предоставянето на информация при
отмяна на пътуването или закъснение при
заминаването на лица с увреж дания или
лица с намалена подвижност в достъпна за
тях форма или допусне лицето, на което е
поверил изпълнението на това задължение,
да не го изпълни;“
в) досегашните т. 6 и 7 стават съответно
т. 9 и 10.
2. В ал. 2 след думите „чл. 11, параграфи 4
и 5“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а
след думите „чл. 15, параграф 4“ се добавя
„и чл. 16“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 юни 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 118
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за държавната
собственост, приет от ХLIІI Народно събрание
на 26 юни 2015 г.
Издаден в София на 7 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за допълнение на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104
от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и
124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и
57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от
2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и
41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47
от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27, 65,
66 и 109 от 2013 г. и бр. 40, 98 и 105 от 2014 г.)
Параграф единствен. В чл. 57а се създават
ал. 4 и 5:
„(4) Правилата по ал. 1 и 2 за избор на частен партньор не се прилагат, когато държавни
предприятия и търговски дружества с повече от
50 на сто държавно участие в капитала участват
в търговски дружества, сключват договори за
съвместна дейност или участват в граждански
дружества, в случаите:
1. когато това е с цел участие в процедура
за възлагане на обществена поръчка, друга
процедура за избор на изпълнител за услуга,
строителство или доставка или за изпълнение
на обществена поръчка или друга услуга, доставка или строителство;
2. на участие в дружества, които получават
финансиране със средства от Европейския
съюз, когато сключването на споразумение
е поставено като условие от финансиращата
институция.
(5) Договорите за съвместна дейност по
ал. 4 се сключват и дружествата по ал. 4 се
създават със срок – до изпълнение на целта или
до прекратяването на договора за възлагане на
съответната услуга, строителство или доставка, като публичният партньор няма право да
участва с непарична вноска.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 юни 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4396
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 111
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Димитров Христов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
за заслугите му в областта на образованието
и културата.
Издаден в София на 24 юни 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4440

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. за
стипендии за образователни резултати на
общинските училища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Одобрява доп ъ лни телни т рансфери по бюджетите на общините в размер
1 541 890 лв. за изплащане на стипендии за
образователни резултати на общинските училища, разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените
разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“ за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
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на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета си и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. и
във връзка с чл. 2, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Постановление № 33 на Министерския съвет от
2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно
образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 40 и 62 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката 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
Приложение
към чл. 1
Разпределение на допълнителните средства
за стипендии за образователни резултати на
общинските училища
Община
Благоевград

Средства
(в лв.)
46 350

Гоце Делчев

23 750

Петрич

23 100

Разлог

3220

Сандански

8740

Бургас

93 430

Варна

146 150

Велико Търново

44 300

Видин

20 980

Враца

16 890

Козлодуй

4240

Габрово

5260

Добрич

23 500

Кирково
Кърджали
Дупница

2180
47 900
5940
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Община

Средства
(в лв.)

Кюстендил

12 150

Ловеч

26 850

Монтана

22 010

Велинград

3240

Пазарджик

34 050

Перник

20 350

Плевен

36 960

Карлово

4180

Пловдив

185 370

Разград

12 360

Русе

41 670

Силистра

3560

Нова Загора

4260

Сливен

27 980

Златоград

6150

Смолян

9940

Столична

381 960

Ботевград

4320

Костенец
Правец
Самоков

3320
15 050
4640

Казанлък

15 950

Стара Загора

68 170

Търговище

2220

Хасково

23 190

Шумен

27 890

Елхово

10 100

Ямбол
4484

18 070

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 800 000 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ 400 000 лв., за разплащането на
неотложни разходи за договорно и нормативно
регламентирани дейности на Института по
публична администрация.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят,
както следва:
1. за сметка на разчетените приходи и
разходи по централния бюджет за 2015 г. –
500 000 лв.;
2. чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2015 г. – 300 000 лв.
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Други дейности и услуги“ по бюджета на
Министерския съвет за 2015 г. за нуждите
на Института по публична администрация.
Чл. 3. Със сумата 400 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 80, ал. 5, т. 6 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за създаване на Координационен съвет за
подготовка на Република България за членство в еврозоната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Координационен съвет за
подготовка на Република България за членство
в еврозоната, наричан по-нататък „Съвета“.
Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на Съвета е министърът на
финансите, който е национален координатор
на подготовката на Република България за
членство в еврозоната.
(3) Членове на Съвета са:
1. подуправител на Българската народна
банка;
2. член на Комисията за финансов надзор;
3. заместник-министър на финансите;
4. заместник-министър на икономиката;
5. заместник-министър на външните работи;
6. заместник-министър на правосъдието;
7. заместник-министър на вътрешните работи;
8. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
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9. член на политическия кабинет на министър-председателя;
10. член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските
фондове и икономическата политика;
11. член на политическия кабинет на заместник министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните
въпроси.
(4) Членовете на Съвета се предлагат от
ръководителите на съответните ведомства, като
поименният състав на Съвета се определя със
заповед на министър-председателя.
(5) Членовете на Съвета участват в неговата
работа лично. При обективна невъзможност да
участват в заседание членовете се представляват от упълномощени от тях представители.
(6) На заседанията на Съвета могат да
присъстват:
1. генералният директор на Генерална дирекция „Европейски въпроси“ на Министерството
на външните работи;
2. директорът на дирекция „Координация
по въпросите на Европейския съюз“ в Администрацията на Министерския съвет;
3. директорът на дирекция „Икономическа
и финансова политика“ на Министерството
на финансите;
4. директорът на дирекция „Международни
отношения“ на Българската народна банка и/
или съветник на управителя на Българската
народна банка;
5. ръководителите на експертните работни
групи по чл. 10, ал. 1.
(7) Секретар на Съвета е директорът на
дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите, който
организира и координира подготовката на
заседанията на Съвета.
Чл. 3. Председателят на Съвета може да кани
за участие в заседанията представители на други
държавни и общински органи и институции, на
неправителствени организации и на бизнеса,
имащи отношение към разглежданите въпроси.
Чл. 4. Съветът изпълнява следните функции:
1. организира и координира практическата
подготовка на Република България за членство
в еврозоната;
2. предлага на Министерския съвет да
определи целева дата за приемане на еврото;
3. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване
към еврозоната;
4. разработва проект на Национален план
за въвеждане на еврото в Република България,
който да бъде предложен за приемане от Министерския съвет;
5. след приемане на плана по т. 4 от Министерския съвет следи за неговото изпълнение и
подготвя доклади до Министерския съвет за
напредъка по подготовката;
6. при необходимост разработва и предлага за
одобрение от Министерския съвет актуализация
на приетия Национален план за въвеждане на
еврото в Република България;
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7. ръководи, организира и координира
работата на експертните работни групи по
чл. 10, ал. 1;
8. предлага мерки за финансово осигуряване,
за укрепване на административния капацитет,
за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и
други мерки, необходими за подготовката за
въвеждане на еврото в Република България;
9. изпълнява и други задачи, възложени от
Министерския съвет във връзка с подготовката
за присъединяване към еврозоната.
Чл. 5. Председателят на Съвета:
1. насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Съвета;
2. контролира изпълнението на решенията
на Съвета;
3. внася за разглеждане от Министерския
съвет съответните документи, приети от Съвета.
Чл. 6. (1) Заседанията на Съвета се провеждат, ако присъстват най-малко две трети
от неговите членове, включително изрично
упълномощените представители по чл. 2, ал. 5.
(2) Редовните заседания на Съвета се свикват
от неговия председател. Председателят по своя
инициатива или по предложение на член на
Съвета може да свиква извънредни заседания.
Поканата за свикване на редовни и извънредни
заседания се прави на хартиен носител и/или
по електронен път.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат по електронен път на членовете на Съвета най-малко 5 дни преди датата
на заседанието. Мотивирани предложения за
допълване на дневния ред може да предлага
всеки член на Съвета в срок до два работни дни
преди датата на заседанието. Предложенията в
дневния ред се гласуват от Съвета в началото
на съответното заседание.
(4) Съветът приема решения с мнозинство
от две трети от присъстващите на заседанието.
(5) При необходимост по предложение на
председателя Съветът може да приема решения
и неприсъствено, като проектът на решение
се представя за подпис от всички членове на
Съвета с изключение на командированите и
ползващите законоустановен отпуск. Решението
се счита за прието, ако бъде подписано от две
трети от членовете на Съвета, и се вписва в
протокола от следващото заседание.
Чл. 7. (1) За всяко проведено от Съвета заседание се изготвя протокол, в който се вписват подробно всички обстоятелства относно
проведеното заседание, в това число – дата,
място, час на заседанието, дневният ред и
включените в него въпроси, присъстващите
членове и другите външни лица, изказванията
на всеки от членовете, гласуването по точките
от дневния ред, приетите решения, отговорникът/отговорниците за тяхното изпълнение.
(2) Протоколът от заседанието се оформя
от секретаря и се подписва от председателя на
Съвета. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, и списък на
присъствалите членове.
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(3) Препис от протокола от заседанието на
Съвета се изпраща на членовете му.
(4) Материалите от заседанията и протоколите се съхраняват в звеното по чл. 9.
Чл. 8. Съветът приема годишна работна
програма за своята дейност. Програмата и измененията в нея се приемат по реда на чл. 6,
ал. 4.
Чл. 9. (1) Експертно и технически Съветът
се подпомага от дирекция „Икономическа и
финансова политика“ на Министерството на
финансите, която изпълнява функциите на
секретариат.
(2) Секретариатът:
1. набира, обобщава и анализира информация
във връзка с дейността на Съвета;
2. изготвя и обобщава становища, мнения
и експертни заключения;
3. подготвя проекти на документи, които да
бъдат одобрени от Съвета;
4. подпомага председателя на Съвета в неговата работа;
5. подготвя докладите по чл. 4, т. 5;
6. организира подготовката и провеждането
на заседанията на Съвета;
7. изготвя протоколите от заседанията на
Съвета.
Чл. 10. (1) Към Съвета могат да се сформират
експертни работни групи съгласно приложението, които в рамките на своята компетентност
непосредствено осъществяват практическата
подготовка за членство в еврозоната.
(2) Конкретните въпроси, с които ще се
занимават работните групи, техните функции
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и задачи се определят в националния план по
чл. 4, т. 4.
(3) Р а б о т н и т е г р у п и с е с ъ с т о я т о т
ръководител/и, заместник-ръководител/и, секретар и членове.
(4) Поименният състав на работните групи
се определя със заповед на отговорния министър и/или ръководител на отговарящата по
проблематиката администрация/институция.
(5) В състава на работните групи могат да
се включват и представители на социалните
партньори, неправителствените организации,
имащи отношение към дейността на Съвета,
академичната общност и бизнес организации.
(6) С решение на Съвета могат да се създават
нови или да се променят съществуващите работни групи, както и да се сформират временни
работни групи за изпълнение на конкретни
задачи, като се определя водещото/водещите
ведомство/институция.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за
администрацията.
§ 2. В тримесечен срок от влизането в сила
на постановлението Съветът приема програмата по чл. 8.
§ 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
Приложение
към чл. 10, ал. 1

НаименоваВодеща
Председател/и
ние на работинституция
ната група
Работна група Министерство- заместник-минис„Макроиконо- то на финан- тър на финансите
мически ана- сите
лизи и публични финанси“

Работна група
„Публична
администрация“

Министерство
то на финансите, Админис т ра ц и я та на
Министерския
съвет (АМС)
Работна група Министерство„Финансов
то на финансектор“
сите, Българската народна
банка (БНБ),
Комисията за
финансов надзор (КФН)

заместник-министър на финансите,
г л а в ен с ек р е т а р
на Министерския
съвет
заместник-министър на финансите,
под у п ра ви т ел на
Б ъ л г ар с к ат а н ародна банка, член
на Комиси ята за
финансов надзор

Основни функции/отговорности

· анализ на степента на номинална и реална конвергенция на икономиката на Република България;
· оценка на ползите и разходите от приемането на
еврото;
· изготвяне на предложения за мерки и политика,
които да доведат до максимални ползи от въвеждането на еврото, при минимални разходи
Отговаря за подготовката на администрацията за
работа с еврото чрез изготвяне на насоки/обучения
за безпроблемна замяна на лева с еврото; за адаптиране на информационните системи, използвани
на национално и общинско ниво, към новата валута
Отговаря за:
· превалутирането на финансовите инструменти от
лев в евро;
· адаптиране на системите за клиъринг и сетълмент
на ценни книжа към еврото;
· реорганизация на счетоводните системи, финансовата статистика, документацията на банковия и
небанковия финансов сектор за работа с еврото
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НаименоваВодеща
Председател/и
ние на работинституция
ната група
Работна група Б ъ л г а р с к а т а под у п ра ви т ел на
„Пари и
народна банка Българската народплатежни
на банка
системи“

Работна група Министерство- заместник-минис„Нефинансов то на финан- тър на финансите,
сектор“
си т е, Ми н ис- заместник-минист ер с т во т о на т ър на икономиикономиката ката

Работна група Министерство- заместник-минис„Защита на по- то на икономи- т ър на икономитребителите“
ката, Комисия- ката,
та за защита на председател ят на
потребителите Комисията за защита на потребителите

Работна група Министерство- заместник-минис„Комуникато на финанси- тър на финансите,
ции“
те, Българската под у п ра ви т ел на
народна банка Българската народна банка
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Основни функции/отговорности

Отговаря за:
· дизайна на българските евро монети;
· подготовката и провеждането на тръжната процедура за избор на печатница за новата валута и
сключване на договор с победителя в търга;
· предоставяне на евро на финансовите институции
и изтеглянето на българските левове от обращение;
· адаптиране на платежните системи за работа с
еврото
Отговаря за успешното въвеждане на еврото в
дейността на нефинансовите предприятия чрез изготвянето на насоки за: коректно преизчисляване
на цените от лева в евро, за данъчно и счетоводно
отчитане в периода, в който и двете валути ще бъдат
официално разплащателно средство; за адаптиране
на счетоводната, логистичната, стоковата и други
системи за работа с еврото
· Отговаря за изготвянето и прилагането на мерки
за защита на потребителите, включително и на
потребителите на финансови продукти и услуги, в
процеса на въвеждане на еврото;
· Наблюдава преизчисляването на цените от лева в
евро с оглед преодоляване на порочната практика
на търговците да закръгляват цените нагоре;
· Инициира кампания за „честно въвеждане на
еврото“
· Отговаря за повишаване на обществената информираност по въпросите, свързани с единната европейска валута, чрез разработването и прилагането
на специална Комуникационна стратегия за еврото;
· Организира информационни кампании, проучвания
на обществената подкрепа за еврото;
· Изготвя информационни материали за различни
целеви групи (ученици, пенсионери, домакинства,
хора със специални нужди, етнически малцинства);
· Поддържа специален информационен сайт за еврото
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение на Устройствени я прави лник на областните администрации, приет
с Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 88 о т 2 0 01 г., бр. 72 о т
2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36
от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и
54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г.,
бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г.
и бр. 36 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 16
към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „заместник областни управители“
цифрата „2“ се заменя с „3“.

2. На ред „Обща численост на персонала
в областната администрация“ числото „47“
се заменя с „48“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за създаване на Съвет по енергийна сигурност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава се Съвет по енергийна сигурност, наричан по-нататък „Съвета“, като
колективен консултативен орган за координация на националната политика в сектор
енергетика, определяне на приоритетите на
страната в рамките на Европейския енер-
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ДЪРЖАВЕН

гиен съюз и изготвяне на външнополитическа
енергийна стратегия.
Чл. 2. Съветът:
1. определя и следи за провеждането на
интегрирана енергийна политика с цел осигуряване на достъпна енергия за потребителите,
модернизацията и доизграждането на националната енергийна инфраструктура и реформите
в сектор енергетика;
2. следи за изготвянето на външнополитическа енергийна стратегия относно участието
на страната в инфраструктурни трансгранични
енергийни проекти с цел подобряване енергийната сигурност в Югоизточна Европа;
3. координира действията, позициите и излъчването на послания в енергийната сфера;
4. подпомага международните задължения
на страната, като Председателството на Република България на Съвета на Европейския
съюз, Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа и други.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
двама заместник-председатели и членове.
(2) Председател на Съвета е заместник министър-председателят по европейските фондове
и икономическата политика.
(3) Заместник-председатели на Съвета са
министърът на енергетиката и министърът на
външните работи.
(4) Членове на Съвета са:
1. представител на Президента на Република
България;
2. заместник министър-председателят по
координация на европейските политики и
институционалните въпроси;
3. министърът на енергетиката;
4. министърът на външните работи;
5. заместник министър-председателят по
коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи;
6. министърът на икономиката;
7. министърът на финансите;
8. министърът на отбраната;
9. министърът на регионалното развитие и
благоустройството;
10. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
11. министърът на околната среда и водите;
12. заместник-министрите на енергетиката.
Чл. 4. (1) Председателят може да кани на
заседание на Съвета представители на други
държавни органи, на органи на местното самоуправление, на институции на Европейския
съюз, на синдикални и работодателски организации, на неправителствени организации,
на професионални организации или отделни
експерти, които имат отношение по въпросите,
които се обсъждат.
(2) За осигуряване работата на Съвета може
да бъде изисквана информация и/или становища от компетентни държавни органи, органи
на местното самоуправление, синдикални и
работодателски организации, неправителствени
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организации, професионални организации или
от отделни експерти, които имат отношение
по въпросите, които се обсъждат.
Чл. 5. (1) Съветът заседава един път месечно
при закрити врати. По предложение на председателя или на заместник-председателите на
Съвета могат да бъдат провеждани извънредни
заседания.
(2) Редовните заседания на Съвета се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината
от членовете му. Извънредните заседания се
провеждат в тесен или в разширен състав по
предложение на председателя или на заместник-председателите на Съвета.
(3) Участието на членовете в дейността на
Съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на Съвета членовете
му се представляват от изрично упълномощено
от тях длъжностно лице.
Чл. 6. (1) Съветът приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.
(2) Протоколът от заседанието се подготвя
от протоколист от състава на секретариата на
Съвета, подписва се от председателя на Съвета
и се изпраща от секретариата на членовете му в
тридневен срок от провеждането на заседанието.
Чл. 7. Заместник министър-председателят
по европейските фондове и икономическата
политика наблюдава и ръководи дейността на
Съвета и отговаря за резултатите от неговата
работа пред Министерския съвет.
Чл. 8. (1) Експертното и техническото подпомагане на Съвета се осигурява от секретариат,
в който се включват: един представител от
политическия кабинет на заместник министър-председателя по европейските фондове и
икономическата политика, един представител
от политическия кабинет на министъра на
външните работи, двама представители от
Министерството на енергетиката, един представител от Администрацията на Президента
на Република България и оперативно звено.
(2) Съставът на секретариата може да бъде
разширен при необходимост.
(3) Дейността на секретариата се ръководи и
организира от представителя от политическия
кабинет на заместник министър-председателя
по европейските фондове и икономическата
политика.
(4) Протоколи от редовните заседания на
Съвета се водят от членовете на секретариата
на Съвета на ротационен принцип.
(5) Секретариатът съхранява протоколите от
заседанията и придружаващите ги материали.
(6) Работните заседания на секретариата се
състоят два пъти месечно.
Чл. 9. (1) Функциите на оперативното звено
в секретариата на Съвета се изпълняват от
Министерството на енергетиката.
(2) Поименният състав на оперативното
звено се определя със заповед на министъра
на енергетиката.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Поименният състав на секретариата
по чл. 8 се определя със заповед на заместник министър-председателя по европейските
фондове и икономическата политика в срок
до десет дни от влизането в сила на постановлението.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22a, ал. 1 от Закона за администрацията.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 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
4489
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г., както следва:
1. н а м а л я в а у т в ърден и т е р а з ход и по
„Политика в областта на правосъдието“ с
3 000 000 лв., в т.ч. по програми:
а) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Правна рамка за функциониране на съдебната система“ с 500 000 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Регистри“ с 1 500 000 лв.;
в) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Охрана на съдебната власт“
с 1 000 000 лв.;
2 . н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
500 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“ с 3 500 000 лв., в т.ч. по програми:
а) увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Затвори – изолация на
правонарушителите“ с 3 117 100 лв.;
б) у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюджетна програма „Следствени арести и
пробация“ с 382 900 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 6 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“, приет с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 10 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 8,
22 и 36 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
2. В чл. 5 думите „служител по сигурността
на информацията“ се заличават.
3. В чл. 7:
а) в ал. 2 думите „регионалните директори“ се заменят с „директорите на дирекции“;
б) в ал. 3 думите „от страната или когато
ползва законоустановен отпуск“ се заличават.
4. В чл. 9, ал. 1:
а) в т. 3 думите „Издателско експертноконсултативно звено“ се заменят с „Експертно консултативно звено по издателската
дейност“;
б) точка 4 се отменя.
5. В чл. 11, ал. 2 след думите „заместникпредседателите“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава.
6. Член 13 се отменя.
7. В чл. 14:
а) в ал. 1 думата „законните“ се заменя
със „законовите“;
б) в ал. 2, т. 5 думите „координира изготвянето“ се заменят с „отговаря за организацията и подготовката по изготвянето“.
8. В глава трета раздел V с чл. 16 се отменя.
9. В чл. 19, т. 23 думите „от бюджетните
кредити на агенцията“ се заличават.
10. В чл. 22:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 след думата „организира“ се
добавя „и участва в“;
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бб) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. анализира и контролира изпълнението
на стратегическите цели, годишните планове,
шестмесечните и годишните отчети на дирекциите „ЦДА“, „ДВИА“ и „РДА“ в частта,
отнасяща се до архивните дейности;
6. разработва методики, правила, работни
процедури и други вътрешни актове, свързани
с планирането, изпълнението, контрола, отчитането и оценката на архивните дейности, и
участва в проверки на държавните архиви по
организацията и изпълнението им;“
вв) точка 8 се изменя така:
„8. организира и координира научно-изследователската дейност и сътрудничеството
на агенцията с учебни заведения и научни
институции в областта на архивистиката, документалистиката и други сродни дисциплини;“
гг) точки 12 и 13 се изменят така:
„12. подпомага и участва в дейността на
Централната експертно-проверочна комисия,
Централната експертно-оценителна комисия
и Специализираната комисия за определяне
на особено ценните и уникалните документи,
съхранявани в агенцията;
13. води на отчет Централната фондова
картотека и регистрите на особено ценните
и уникалните документи и на документите в
риск;“
дд) в т. 17 след думите „Информационната
система“ се добавя „на държавните архиви
(ИСДА)“;
ее) точка 18 се изменя така:
„18. изготвя програми за професионалното
развитие и усъвършенстването на кадрите в
специализираната администрация по архивистика и документалистика;“
жж) в т. 19 след думата „организира“ се
добавя „и участва в“;
зз) точка 20 се отменя;
б) в ал. 6 след думите „Директорите на“ се
добавя „дирекции“;
в) в ал. 7 думите „задачите по ал. 9 директорите на“ се заменят с „функциите по ал. 9
директорите на дирекции“;
г) алинея 8 се отменя.
11. В чл. 23:
а) в т. 1 думите „популяризаторската и издателската дейност“ се заменят с „популяризаторската, издателската и информационната
дейност“;
б) в т. 8 след думата „медиите“ се поставя
точка и запетая и текстът докрая се заличава;
в) в т. 9 думата „подготвя“ се заменя с
„участва в подготовката на“;
г) в т. 12 думата „организира“ се заменя с
„осъществява“;
д) точка 19 се изменя така:
„19. съдейства при използването на документи и обмена на копия от архивни документи
между агенцията и външни институции и
при използването на документите от НАФ
от чуждестранни потребители на архивна
информация;“.
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12. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“:
1. участва в разработването на методически документи, анализи, стратегии, планове,
инструкции и становища в областта на дигитализацията, реставрацията, консервацията
и микрофилмирането на архивни документи;
2. организира, координира и участва в дейностите по попълване на базата на дигиталния
архив в ИСДА; извършва контрол на качеството
на дигиталните обекти;
3. извършва дигитализация на архивни
документи;
4. поддържа отчетност и документиране на
дейностите по изграждане на дигитален архив,
реставрация, консервация и микрофилмиране
в агенцията;
5. оказва методическа помощ и съдейства
за организиране на обучение на служители
при изграждането на дигиталния архив на
агенцията и в областите на дигитализация,
реставрация, консервация и микрофилмиране
на архивни документи;
6. планира, организира и извършва микрофилмиране на архивните документи за изграждане на застрахователен фонд и за целите на
използването;
7. планира и ръководи методически дейността на ателиетата за реставрация и консервация
в агенцията;
8. извършва реставрация и консервация на
архивни документи.“
13. В чл. 27:
а) създава се нова т. 3:
„3. участват в специализирани комисии,
работни групи и редколегии на агенцията;“
б) досегашните т. 3 – 5 стават съответно
т. 4 – 6;
в) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думите
„Централната фондова картотека, за Регистъра
на Националния архивен фонд, както и на
особено ценните документи и документите в
риск“ се заменят с „регистрите на НАФ, на
особено ценните и уникалните документи и
на документите в риск“;
г) досегашната т. 7 става т. 8;
д) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думата
„допълнителна“ се заменя с „повторна“;
е) досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя
така:
„10. създават и актуализират научно-справочен апарат към съхраняваните документи
и поддържат съответната част от ИСДА и от
Регистъра на НАФ, като извършват текущ и
последващ контрол на качеството на въведените данни;“
ж) досегашната т. 10 става т. 11;
з) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея думите „популяризацията на документите чрез
подготовка на документални“ се заменят с
„популяризирането на документите чрез подготовка на“;
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и) досегашната т. 12 става т. 13 и се изменя
така:
„13. регистрират, отчитат, съхраняват и
опазват архивните документи – съставна част
от НАФ;“
к) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея думите „документите за изграждане“ се заменят
с „архивните документи за попълване“;
л) досегашната т. 14 става т. 15 и се изменя
така:
„15. извършват подбор и дигитализация на
архивни документи, изготвят съпътстващите
ги метаданни и осъществяват проверка на
тяхното качество;“
м) досегашната т. 15 става т. 16 и в нея
думите „указания, инструкции“ се заменят с
„документи“;
н) досегашната т. 16 става т. 17.
14. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Към архивите по чл. 22, ал. 9,
чл. 25 и 26 се създават експертно-проверочни комисии, чиято дейност се регламентира
от правилник, утвърден от председателя на
агенцията.
(2) Към дирекциите „ЦДА“, „ДВИА“ и „РДА“
се създават експертни оценителни комисии,
които определят ценността на документите,
предлагани на архивите от физически или юридически лица, по реда на правилник, утвърден
от председателя на агенцията.“
15. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Административното обслужване и
работата с искания, жалби, сигнали и предложения на граждани и организации, постъпили
в агенцията, се осъществяват при спазване на
принципите и нормите, установени в Закона за
администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за административното
обслужване и Хартата на клиента.“
16. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) За образцово изпълнение на задълженията си служителите в агенцията могат
да бъдат награждавани с грамота и/или плакет.
(2) Награждаването на служителите се извършва със заповед на председателя въз основа
на мотивиран доклад на главния секретар или
на съответния ръководител на административното звено.“
17. В чл. 38 думите „почетен знак и грамота“
се заменят с „грамота и плакет“.
18. Член 39 се отменя.
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19. Приложението към чл. 5, ал. 2 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 2
Обща численост на административните звена
в Държавна агенция „Архиви“ – 384 щатни
бройки
Председател
1
Политически кабинет 
2
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Главен секретар
1
Инспекторат
2
Финансов контрольор
1
Обща администрация
38
в т.ч.:
Дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“
38
Специализирана администрация
339
в т.ч.:
Главна дирекция „Архивна политика“
206
в т.ч. дирекции „Регионален
държавен архив“:
194
Регионален държавен архив – Бургас
27
Регионален държавен архив – Варна
26
Регионален държавен архив –
Велико Търново
34
Регионален държавен архив – Монтана
33
Регионален държавен архив – Пловдив
34
Регионален държавен архив – София
40
Дирекция „Публичност на архивите“
13
Дирекция „Дигитализация, реставрация,
консервация и микрофилмиране“
16
Дирекция „Централен държавен архив“
72
Дирекция „Държавен военноисторически
архив“
32“.

§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират
от Държавна агенция „Архиви“ по Закона за
Националния архивен фонд, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от
2007 г. (ДВ, бр. 84 от 2007 г.), се създава ред 4:
„
4. Издаване на дубликат на удосто- 5,00 лв.
верение

“
§ 3. В Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен
правилник на Държавна агенция „Архиви“ и
за определяне цени на услугите, предоставяни
от Държавна агенция „Архиви“ по Закона за
Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 10
от 2010 г.; изм., бр. 8 от 2012 г.), приложението
към чл. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 2

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ, предоставяни от Държавна агенция „Архиви“ съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2
от Закона за Националния архивен фонд
Раздел
Вид услуга
Количество
Цена
1
2
3
4
I.
Издаване на читателска карта
За един месец
1 брой
5,00 лв.
За шест месеца
1 брой
6,00 лв.
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1 брой

10,00 лв.
5,00 лв.
(без право
на отстъпка)

Преиздаване при загуба или повреда
ІІ.

4

Възпроизвеждане на архивни материали за:
на първи започнат
час снимачно време
1. Документални, телевизионни, видеопродукции и др.
на всеки следващ
половин час
на първи започнат
час снимачно време
2. Рекламни филмови продукции
на всеки следващ
половин час

100,00 лв.
50,00 лв.
200,00 лв.
100,00 лв.

3. Издания на хартиен или електронен носител:
3.1. научно-документални

лист/снимка

1,50 лв.

3.2. популяризаторски

лист/снимка

5,00 лв.

3.3. реклами, календари, пощенски картички и др.

лист/снимка

10,00 лв.

4.1. документални

лист/снимка

2,00 лв.

4.2. с комерсиална цел

лист/снимка

6,00 лв.

4. Изложби:

5. Публикуване в интернет на снимки и документи
лист/снимка
(max 72 dpi) на сайта на потребителя

20,00 лв. за срок
1 година (воден
знак на архива)

Забележка към раздел ІІ.
Включените в този раздел цени са само за правото на използване на архивни документи при задължително цитиране на пълните им искови данни и са за еднократно възпроизвеждане по посочената
цел на използване.
Експертиза на ценността, техническа обработка на
IІI. документите и организация на дейността на архиви
на физически и юридически лица:
1. Предварителна преценка на обема, състава и със100,00 лв.
тоянието на документите, подлежащи на експертиза
и обработка
2. Полистна експертиза на ценността на документи:
2.1. общоадминистративни и специализирани документи линеен метър

200,00 лв.

2.2. научно-технически документи

250,00 лв.

линеен метър

3. Формиране и техническа обработка на архивната
единица:
3.1. общоадминистративни и специализирани документи
3.2. научно-технически документи

за една архивна
единица
за една архивна
единица

4. Съставяне на инвентарен опис, историческа справка
и други документи, резултат от експертизата
5. Систематизация на документите, определени за
дългосрочно справочно значение, по вид и хроно- линеен метър
логия и съставяне на опис
6. Систематизация на документи от масово-типов
характер, неподлежащи на запазване, с изтекли
линеен метър
срокове на съхранение, по вид и хронология и съставяне на опис
7. Систематизация на документи от масово-типов
характер, неподлежащи на запазване, с изтекли сролинеен метър
кове на съхранение, по вид и хронология и изготвяне
на акт за унищожаване

10,00 лв.
15,00 лв.
250,00 лв.
100,00 лв.

50,00 лв.

50,00 лв.
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8. Разработване на номенклатура на делата/списък
заглавие на дело
на видовете документи със срокове за съхранение

5,00 лв.

9. Разработване на указания и класификационна
схема на номенклатура на делата/списък на видовете
документи със срокове за съхранение

100,00 лв.

10. Разработване на вътрешни правила/инструкция за
организацията на дейността на архиви на физически 1 брой
и юридически лица

150,00 лв.

11. Изготвяне на експертно становище за организирането, съхраняването и използването на документите становище
в частни архиви

50,00 лв.

12. Експертиза на ценността и оригиналността на
архивни документи на физически и юридически лица:
12.1. на един документ
12.2. на група документи от един тип
12.3. на чуждоезични документи
IV.

документ

8,00 лв.

до 200 листа

15,00 лв.

над 200 листа

20,00 лв.

документ

10,00 лв.

Издирване на архивни документи по заявка на потребители и изготвяне на писмена справка:
1. Изготвяне на справка на ниво архивен фонд

V.

1.1. до 20 описа

3,00 лв.

1.2. до 50 описа

5,00 лв.

1.3. над 100 описа

6,00 лв.

2. Изготвяне на справка с анотации на ниво архивна
за една анотация
единица

3,00 лв.

3. П р е г л ед п о т е м а н а а р х и в н а ед и н и ц а д о
за архивна единица
250 листа

3,00 лв.

4. Пр еглед по т ем а н а а рх и вн а ед и н и ц а н а д
за архивна единица
250 листа

5,00 лв.

5. Изготвяне на справка с анотации на ниво документи за една анотация

5,00 лв.

Реставрация и консервация на архивни документи:
1. Експертна оценка за състоянието и изработване
на констативен протокол и работна карта за необходимите процедури

30,00 лв.

2. Ръчна реставрация:
2.1. предварителна химическа обработка

един лист – А4

7,00 лв.

2.2. реставрация по класически метод

един лист – А4

4,00 лв.

2.3. реставрация чрез двустранно дублиране

един лист – А4

8,00 лв.

3. Реставрация чрез листоотливане

един лист – А4

7,00 лв.

4.1. частична ръчна топла ламинация

един лист – А4

4,00 лв.

4.2. топла автоматична ламинация

един лист – А4

6,00 лв.

5. Реставрация на подвързия

1 брой – формат А4

25,00 лв.

4. Реставрация чрез ламиниране:

6. Обща дезинфекция чрез обгазяване на архивохрана м 3
нилище

2,00 лв.

Забележки към раздел V:
1. При силно увредени и сложни за реставрация документални материали цените се договарят с
възложителя.
2. На базата на цената за формат А4 се определят пропорционално цените на останалите формати.
VІ.

Предоставяне за ползване на:
1. Архивохранилищна площ за съхранение на ар- на линеен метър
хивни документи
за една година

по договаряне
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на ден

по договаряне

3.1. хоризонтални витрини

1 седмица/1 брой

15,00 лв.

3.2. вертикални пана

1 седмица/1 брой

10,00 лв.

3.3. осветителни тела

1 седмица/1 брой

5,00 лв.

3.4. рамки

1 седмица/1 брой

2,00 лв.

3. Изложбен инвентар:

4. Готова изложба

300,00 лв.

5. Изготвяне на изложба по поръчка

по договаряне

6. Площ за конференции, срещи, представяния и др. на час

по договаряне

6.1. с озвучителна техника

на час

по договаряне

6.2. с проектор и екран

на час

по договаряне

Забележки към раздел VІ:
1. В отделни случаи е възможно договаряне на цената за наемане на изложбен инвентар.
2. Към цената за предоставяне на изложбен инвентар извън залите на ДА А се начисляват 25 на сто
за монтаж и демонтаж.
3. В ценообразуването на изложбите по поръчка се включват и:
а) цените за издирване на документи по раздел ІV, т. 4;
б) цените на репрографските услуги по раздел VІІ;
в) консумативите за други необходими материали;
г) транспортните разходи.
VIІ.

Репрографски услуги
1. Ксерокопиране на една страница от архивен документ с формат:
1.1. А4

1 брой

0,25 лв.

1.2. А3

1 брой

0,50 лв.

1.3. А2

1 брой

1,00 лв.

1.4. А1

1 брой

3,00 лв.

1.5. А0

1 брой

6,00 лв.

2. Ксерокопиране на една страница от неархивен
1 брой
документ

0,10 лв.

3. Дигитализиране на архивен документ:
3.1. изготвяне на дигитално копие (max 300 ppi JPEG/ една страница/
TIFF Image)
снимка

3,00 лв.

3.2. запис на CD/DVD

1 брой

1,00 лв.

3.3. заснемане със собствен дигитален апарат или скенер

една страница/
снимка

0,20 лв.

4.1. 13/18 см

1 брой

2,00 лв.

4.2. 18/24 см

1 брой

3,00 лв.

4.3. 24/30 см

1 брой

4,00 лв.

4.4. 30/40 см

1 брой

10,00 лв.

5.1. до 500 кадъра

един кадър

0,50 лв.

5.2. над 500 кадъра

един кадър

0,30 лв.

4. Фотокопиране (черно-бяло) на архивен документ
с размери:

5. Микрофилмиране на архивен документ (заснемане,
проявяване и фиксиране на черно-бели негативи) – 35 мм

6. Изготвяне на препис-извлечение от архивен до- една страница от
кумент
документа

1,00 лв.

7. Принтеркопие от дигитален образ и микрофилм/
микрофиш:
7.1. черно-бяло, формат А4

1 брой

1,00 лв.
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7.2. цветно, формат А4

1 брой

3,50 лв.

7.3. цветно, формат А3

1 брой

6,50 лв.

Забележки към раздел VIІ:
1. Репрографските услуги се извършват в зависимост от наличните технически възможности и физическото състояние на архивните документи.
2. Обикновена услуга се изпълнява в срок до 7 работни дни.
3. Бърза услуга се изпълнява в срок до 3 работни дни, като цената се увеличава с 50 на сто.
4. Експресна услуга се изпълнява в срок до 24 часа, като цената се увеличава със 100 на сто.
Забележки:
От цените на услугите в раздел I и раздел VIІ
се правят следните отстъпки:
1. За ученици и учители, студенти, дипломанти
и докторанти, научни работници от системата
на Българската академия на науките и други
научни институти, преподаватели във висши
у чебни заведени я от ст раната и чу жбина и
сл у ж и тели от д ру г и арх ивни инст и т у ции в
страната – 50 на сто.
2. За хора с увреждания – 50 на сто.
3. За пенсионери – 50 на сто.
4. За физически лица, дарили документи на
държавата, и за техните преки наследници – безплатни копия на дарени от тях документи и
безплатна читателска карта.
5. За политически партии, юридически лица с
нестопанска цел и търговски дружества – безплатни копия на предадените от тях документи.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4511

РЕШЕНИЕ № 489
ОТ 3 ЮЛИ 2015 Г.
за административно-териториална промяна
в общ и на Уг ърч и н, облас т Ловеч – п рисъединяване на населени места към други
населени места
На основание чл. 32, ал. 4 във връзка с
чл. 20 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Присъедин я ва населено т о м яс т о с.
К и ркова ма ха ла (36912) к ъм населено т о
място с. Голец (15552) от община Угърчин
(LOV36), област Ловеч (LOV).

2. Присъедин ява населено т о м яст о с.
Василковска махала (10197) към населеното
място с. Славщица (67057) от община Угърчин (LOV36), област Ловеч (LOV).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4498

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Беларус за взаимна защита на класифицираната информация
(Утвърдено с Решение № 196 от 26 март 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от 16 юни 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Беларус, наричани
по-нататък „Страните“,
в интерес на укрепване на приятелските
отношения и развитие на взаимноизгодното
политическо, военно, икономическо, научнотехническо и друго сътрудничество между
Република България и Република Беларус,
като отчитат важната роля на сътрудничеството между двете Страни за стабилизиране на
мира и международната сигурност,
с цел взаимно осигуряване защитата на
класифицираната информация на Република
България и държавната тайна на Република
Беларус, за предоставянето на които може да
възникне необходимост в държавите на Страните, както и създаването на правна основа
за защитата им,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това Споразумение се използват
следните определения:
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„класифицирана информация“ – защитаваните в съответствие със законодателствата
на държавите на Страните класифицирана
информация на Република България и (или)
държавна тайна на Република Беларус, взаимно
предоставена и (или) създавана в процеса на
двустранното сътрудничество;
„ носители на к ласифицирана информация“ – всякакви материални обекти, включително и физически полета, в които класифицираната информация е отразена във вид на
символи, образи, сигнали, технически решения
и процеси;
„гриф за сигурност“ – реквизит, който се
поставя върху носителя на класифицираната информация и (или) се посочва в придружителната
документация към него и който свидетелства
за нивото на класификация на информацията,
която съдържа носителят;
„ниво на класификация“ – категория, която
съгласно законодателствата на държавите на
Страните определя важността и значимостта
на класифицираната информация, установява
ограничения на достъпа до нея, степента, мерките и средствата за нейната защита;
„компетентни органи“ – органи на държавите на Страните, отговарящи за реализацията
на това Споразумение;
„упълномощени органи“ – държавни органи
или други организации, упълномощени от
държавите на Страните да създават, предават,
получават, съхраняват, защитават и използват
класифицирана информация;
„разрешение за достъп/удостоверение за сигурност“ – оформено в съответствие със законодателствата на държавите на Страните право на
физическите лица на достъп до класифицирана
информация и право на организациите да извършват дейности, свързани с използване на
класифицирана информация;
„договор“ – писмено споразумение между
упълномощени органи, свързано с предоставяне,
получаване и (или) създаване на класифицирана
информация;
„трета страна“ – чуждестранна държава,
международна организация или междудържавно образувание, които не са страна по това
Споразумение.
Член 2
Предмет
Предмет на това Споразумение е взаимната
защита на класифицираната информация на
държавите на Страните.
Член 3
Съпоставимост на нивата на класификация
Страните в съответствие с това Споразумение и законодателствата на държавите на
Страните установяват, че нивата на класификация и съответстващите на тях грифове за
сигурност се съпоставят по следния начин:

ВЕСТНИК
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В Република България В Република Беларус
СТРОГО СЕКРЕТНО

ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ

СЕКРЕТНО

СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО

ПОВЕРИТЕЛНО
ЗА СЛУЖЕБНО
ПОЛЗВАНЕ

СЕКРЕТНО

На носителите на класифицирана информация, предадени от Република Беларус с гриф за
сигурност СЕКРЕТНО, в Република България
се поставя гриф за сигурност ПОВЕРИТЕЛНО.
Член 4
Мерки за защита на класифицираната
информация
1. Страните в съответствие с това Споразумение и законодателствата на държавите на
Страните се задължават:
да защитават класифицираната информация;
да не променят грифа за сигурност без
предварително писмено съгласие на упълномощените органи, предоставили и (или) създали
класифицираната информация;
да определят или променят нивата на класификация на съвместно създадената в хода на
сътрудничество класифицирана информация
чрез съгласуване между упълномощените органи, участвали в създаването є;
да прилагат по отношение на класифицираната информация същите мерки на защита,
каквито прилагат по отношение на собствената
си класифицирана информация, която е с ниво
на класификация, определено в съответствие
с член 3 на това Споразумение;
да не използват класифицирана информация за други цели освен за тези, за които е
предоставена;
да не предоставят на трета страна достъп до
класифицирана информация без предварително
писмено съгласие на упълномощените органи,
предоставили или създали класифицираната
информация.
2. Достъп до класифицирана информация
се предоставя само на тези лица, на които е
необходимо да получат тази информация за
изпълнение на служебните им задължения и
които имат съответното разрешение за достъп
до класифицирана информация.
Член 5
Компетентни органи
1. Компетентните органи са:
в Република България – Държавна комисия
по сигурността на информацията;
в Република Беларус – Комитет за държавна
сигурност на Република Беларус.
2. Компетентните органи своевременно се
информират за промените в законодателствата на държавите на Страните, които могат да
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окажат влияние върху защитата на класифицираната информация.
3. С цел осигуряване на сътрудничеството при реализацията на това Споразумение
компетентните органи провеждат съвместни
консултации по молба на един от тях.
4. Компетентните органи осъществяват
взаимодействие непосредствено помежду си.
Упълномощените органи осъществяват взаимодействие непосредствено с компетентните
органи на своята държава, както и с упълномощените органи на държавата на другата Страна
по реда, определен от това Споразумение и
законодателствата на държавите на Страните.
Член 6
Предаване на класифицирана информация
1. Решение за предаване на класифицирана
информация се взема във всеки отделен случай в съответствие със законодателствата на
държавите на Страните.
Предаването на класифицирана информация
се осъществява на основанията и по реда, предвидни в това Споразумение, законодателствата
на държавите на Страните и договора, сключен
между упълномощените органи.
2. В случай че упълномощен орган на
държавата на едната Страна възнамерява да
предостави класифицирана информация на
упълномощен орган на държавата на другата
Страна, той предварително запитва компетентния орган на своята Страна за писмено
потвърждение относно наличието на разрешение за достъп до класифицирана информация/
удостоверение за сигурност на упълномощения
орган на държавата на другата Страна, на който
е необходимо да бъде предоставена класифицирана информация.
Компетентният орган на едната Страна
отправя запитване до компетентния орган
на другата Страна за писмено потвърждение
относно наличието на разрешение за достъп
до класифицирана информация/удостоверение
за сигурност на упълномощения орган на държавата на другата Страна.
На базата на получената информация компетентният орган предоставя на отправящия
запитването упълномощен орган на своята
държава писмено потвърждение за наличие или
липса на съответното разрешение за достъп до
класифицирана информация/удостоверение за
сигурност на упълномощения орган на държавата на другата Страна.
След подписване на договора упълномощените органи осъществяват непосредствено
взаимодействие по реда, предвиден от законодателствата на държавите на Страните и
съответния договор, сключен между тях.
3. Класифицирана информация се предава
чрез използване на дипломатически канали или
по друг начин, предвиден в законодателствата
на държавите на Страните.

ВЕСТНИК
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4. При предаване на едрогабаритни носители на класифицирана информация упълномощените органи на държавите на Страните
се договарят за времето, способа, маршрута
на тяхното транспортиране и начина за съпровождането им.
Член 7
Работа с класифицирана информация
1. Упълномощеният орган, който е получил носител на класифицирана информация,
допълнително поставя гриф за сигурност в
съответствие с член 3 на това Споразумение.
Подобно изискване се прилага и за носителите на класифицирана информация, създадена в
процеса на сътрудничеството между държавите
на Страните, както и в резултат на превод,
копиране или размножаване на класифицирана
информация.
На носителя на класифицирана информация,
създадена на базата на получена класифицирана
информация, се поставя гриф за сигурност не
по-нисък от грифа за сигурност на предадената
класифицирана информация.
2. Нивото на класификация на класифицираната информация може да бъде премахнато след предварително писмено съгласие на
упълномощените органи, предоставили класифицираната информация, в съответствие със
законодателствата на държавите на Страните.
3. Нивото на класификация на класифицирана информация, създадена в хода на
сътрудничество, може да бъде премахнато по
съгласуване между упълномощените органи,
участвали в създаването є.
4. Носителите на класифицирана информация подлежат на унищожаване съгласно
законодателствата на държавите на Страните,
получили тази класифицирана информация, ако
отпадне необходимостта от по-нататъшното им
използване и ако упълномощените органи на
държавите на Страните не са се договорили
друго при предаването на класифицираната
информация.
Унищожаването на носители на класифицирана информация се документира, като процесът на унищожаването є трябва да изключва
възможността от възпроизводството и (или)
възстановяването є.
За унищожаването на носителите на класифицирана информация упълномощеният орган,
предоставил тази класифицирана информация,
се уведомява в писмена форма в едномесечен
срок от деня на унищожаването є.
5. Упълномощеният орган, който предоставя класифицирана информация, има право да
забрани копирането, размножаването и (или)
унищожаването на класифицирана информация,
както и да определи сроковете и условията на
връщането є, за което той уведомява в писмена
форма упълномощения орган, който получава
класифицирана информация.
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Член 8
Договори
1. При сключване на договор взаимодействието между упълномощените органи на държавите на Страните се осъществява съгласно
законодателствата на държавите на Страните.
2. Договорите, които се сключват от упълномощените органи, трябва да включват клаузи,
определящи:
задълженията по защита на класифицираната информация;
условията за използване и обработка на
класифицирана информация;
задълженията за предаване на трета страна
на получената класифицирана информация
само с писмено съгласие на упълномощения
орган, предоставил тази информация;
реда за разрешаване на спорни въпроси и
компенсиране на възможни вреди.
Член 9
Посещения
1. Посещенията на представители на упълномощения орган на държавата на едната Страна, предполагащи достъп до класифицирана
информация на държавата на другата Страна,
се осъществяват съгласно изискванията на
законодателството на държавата-домакин.
2. Искането за посещение, предвиждащо
достъп до класифицирана информация, се
изпраща на упълномощения орган на държавата-домакин не по-късно от 4 седмици преди
предполагаемата дата на посещението.
Посоченото искане трябва да включва следните сведения:
цел на посещението;
фамилия, име, дата и място на раждане,
гражданство на представителя на упълномощения орган, номер на паспорта;
длъжност на представителя на упълномощения орган, наименование на упълномощения
орган, който той представлява;
наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация със съответното ниво
на класификация за сигурност;
предполагаема дата и продължителност на
посещението;
наименования на упълномощените органи,
чието посещение се планира;
длъжности, фамилии и имена на лица, с
които представителят на упълномощения орган
предполага, че ще се срещне (ако има подобна
информация).
3. По време на посещението представителите
на упълномощения орган на държавата на едната Страна се запознават и спазват правилата
за работа с класифицирана информация със
съответно ниво на класификация на държавата
на другата Страна.
Член 10
Нарушаване на изискванията на законодателството, регламентиращо защитата на класифицираната информация
1. В случай че се установи нарушаване на
изискванията на законодателството, което
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регламентира защитата на класифицираната
информация, заинтересованите упълномощени
органи на държавите на Страните уведомяват за
това компетентните органи на своята държава
и при необходимост провеждат консултации.
При установяване на нарушение незабавно се
извършва проверка съгласно националното
законодателство, за резултатите от която се
информира компетентният орган на държавата, предоставил класифицирана информация.
2. При извършване на проверката по ал. 1 на
този член компетентните органи на Страните
могат по взаимно договаряне да си изпращат
взаимно свои представители.
3. Размерът и редът на компенсиране на
вредите, нанесени на държавата, предоставила
класифицирана информация, се определят в съответствие със законодателствата на държавите
на Страните, както и в хода на консултациите.
Член 11
Разходи
Компетентните и (или) упълномощените
органи самостоятелно понасят разходите,
възникващи при изпълнението на това Споразумение.
Член 12
Разрешаване на спорни въпроси
Спорните въпроси, касаещи тълкуването
или изпълнението на това Споразумение, се
решават чрез провеждане на консултации или
преговори между компетентните органи на
Страните.
Член 13
Заключителни разпоредби
1. Това Споразумение влиза в сила от датата на получаване по дипломатически път
на последното писмено уведомление, с което
Страните се уведомяват взаимно, че са били
изпълнени всички вътрешноправни процедури,
необходими за неговото влизане в сила, и се
сключва за неопределен срок.
2. По взаимно съгласие между Страните
в това Споразумение могат да бъдат правени
изменения и (или) допълнения, оформени
като отделни протоколи, които влизат в сила
в съответствие с ал. 1 на този член.
3. Всяка Страна може да прекрати действието
на това Споразумение с писмено уведомление
по дипломатически път до другата Страна за
намерението си да прекрати действието му. В
този случай действието на споразумението се
прекратява шест месеца след датата на получаване на посоченото уведомление.
4. В случай на прекратяване действието на
това Споразумение по отношение на класифицираната информация продължават да се прилагат
същите мерки за защитата є, предвидени от
това Споразумение, освен ако Страните не се
договорят за друго.
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Подписано в гр. Минск на 20 ноември 2014 г.
в два екземпляра, всеки на български и руски
език, като двата текста имат еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Борис Димитров,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
4437

За правителството на
Република Беларус:
Валери Вакулчик,
председател на
Комитета за
държавна сигурност
на Република Беларус

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-773
от 1 юли 2015 г.

за условията и реда за осигуряване на храна
или левовата є равностойност на служителите
на Министерството на вътрешните работи
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за осигуряване на храна или левовата
є равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.).
Чл. 2. (1) Храна за сметка на бюджета на
МВР се осигурява:
1. за служителите на МВР, командировани на
място, където е осигурено целодневно хранене
за сметка на бюджета на МВР;
2. за служителите на МВР от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), които
изпълняват специфична служебна дейност:
„борба с тероризма или участие в специални
операции“.
(2) Осигуряването на храна се извършва в
рамките на левовата равностойност на таблиците за препоръчителния състав на денонощната
норма от хранителни продукти, определена
със заповедта по чл. 181, ал. 4 ЗМВР за съответната година.
Чл. 3. На служителите по чл. 2 не се осигурява храна в следните случаи:
1. при получаване на левовата є равностойност;
2. по време на стационарно лечение;
3. при ползване на всички видове отпуски;
4. в празнични и в почивни дни;
5. когато са командировани с право на
дневни пари.
Чл. 4. Служителите на МВР, на които не
се осигурява храна, получават ежемесечно
левовата є равностойност, която се определя
ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.
Чл. 5. Левовата равностойност на храната
се изплаща за действително отработено време.
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Чл. 6. При изчисляване на индивидуалния
месечен размер на левовата равностойност на
храната за отработено време се зачита:
1. времето на ползване на платен годишен
отпуск;
2. времето за изпълнение на обществени и
граждански задължения;
3. времето на ползване на отпуск поради
временна неработоспособност;
4. командироване или специализация в чужбина при условията и по реда на Наредбата за
служебните командировки и специализациите
в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.
(ДВ, бр. 50 от 2004 г.) – до 30-ия календарен
ден включително без прекъсване.
Чл. 7. Левовата равностойност на храната
не се изплаща за времето на:
1. ползване на отпуск поради бременност,
раждане и осиновяване, предоставен за ползване със заявление;
2. ползване на отпуск за отглеждане на дете
до 2-годишна възраст или при осиновяване на
дете от 2- до 5-годишна възраст;
3. ползване на неплатен отпуск независимо
от основанието;
4. командироване или специализация в чужбина при условията и по реда на Наредбата за
служебните командировки и специализациите в
чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. – след
срока по чл. 6, т. 4;
5. командироване в чужбина при условията и по реда на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат,
приета с ПМС № 188 от 2008 г. (ДВ, бр. 70
от 2008 г.), и Наредбата за условията и реда
за участие на граждански специалисти от
Република България в операции и мисии на
международни организации за управление на
кризи извън територията на Република България, приета с ПМС № 9 от 2011 г. (ДВ, бр. 9
от 2011 г.);
6. временно отстраняване от длъжност.
Чл. 8. В случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1 ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР
или упълномощени от тях длъжностни лица
издават заповед за прекратяване изплащането
на левовата равностойност на храната, а в случаите за отработен непълен месец – заповед за
определяне размера на левовата равностойност
на храната за този месец. Екземпляр от заповедта се изпраща незабавно в обслужващото
финансово звено.
Чл. 9. При настъпване на някои обстоятелства по чл. 7 екземпляр или заверено копие
от документите, удостоверяващи настъпването
му, се изпраща в обслужващото финансово
звено за прекратяване изплащането на левовата
равностойност.
Чл. 10. При промяна или отпадане на
обстоятелствата по чл. 7 екземпляр или заверено копие от документите, удостоверяващи
настъпването му, се изпраща в обслужващото
финансово звено за възстановяване изплащането на левовата равностойност.
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Чл. 11. Сумата по чл. 4 се начислява в Автоматизираната информационна система „Труд
и работна заплата“ и не е елемент от брутното
месечно възнаграждение.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „осигуряване на храна за сметка на бюджета на МВР“ е
безплатно предоставяне на храна на служители,
включваща закуска, обяд и вечеря.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 8121з995 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 106 от 2014 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.07.2015 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
4448

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 50
от 19 юни 2015 г.

за капиталовата адекватност, ликвидността
на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. допълнителни изисквания към капитала на инвестиционните посредници, както и
изключенията от тях;
2. капиталовата адекватност;
3. изискванията за ликвидност; условията
и редът за освобождаване от изискванията
за ликвидност;
4. 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;
5. условията и редът за воденето на отчетност и оповестяването на информация от
инвестиционните посредници.
(2) С наредбата се определят също:
1. надзорът за спазването на изискванията
по ал. 1 и изискванията към надзорния преглед;
2. минимално съдържание на правилата за
вътрешната организация на инвестиционния
посредник;
3. редът и начинът за извършване на преглед и на оценка на правилата, стратегиите,
процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник;
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4. политиката за възнагражденията и нейното оповестяване;
5. критериите, на които инвестиционният
посредник следва да отговаря, за да се счита
за значим с оглед размера, вътрешната организация, характера, обхвата и сложността
на извършваната от него дейност, както и
допълнителните изисквания към тези инвестиционни посредници;
6. изискванията към плана за възстановяване;
7. изискванията, на които сделките трябва
да отговарят, за да се считат за значими.
Чл. 2. Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за:
1. кредитните институции;
2. юридическите лица, които извършват
сделки за собствена сметка на пазарите на
финансови фючърси, опции или други деривативни инструменти или сделки на паричния
пазар с единствена цел да хеджират позиции
на пазарите на деривативни инструменти или
които извършват сделки за сметка на други
участници на тези пазари, които са гарантирани
от клирингови участници на същите пазари,
когато отговорността за изпълнение на договорите, сключени с юридическото лице, е поета
от клиринговите членове на същите пазари;
3. инвестиционните посредници, които не
са лицензирани да предоставят допълнителни
услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ) и които
извършват една или повече инвестиционни
услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и/или 5 ЗПФИ,
и които нямат право да държат пари и ценни
книжа на клиенти и за които по тази причина не могат да възникнат задължения към
клиенти, с изключение на задължението по
чл. 8, ал. 5 ЗПФИ, чл. 55, ал. 2 и чл. 70, ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ КЪМ КАПИТАЛА НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Чл. 3. Началният капитал при действащо
дружество се определя от общата стойност
на елементите на базовия собствен капитал
по 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.) (Регламент
(ЕС) № 575/2013), от счетоводните баланси на
дружеството, заверени от регистриран одитор
към последния ден от месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за издаване
на лиценз за извършване на дейност като
инвестиционен посредник и към момента на
издаване на лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник, намалена с ба-
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лансовата стойност на отрицателния финансов
резултат, като след приспадането му не може
да бъде по-малка от размера на минимално
изискуемия капитал по чл. 8 ЗПФИ.
Чл. 4. (1) В началния капитал на учредяващо се дружество се включват парични вноски и стойността на извършените непарични
вноски (апорт) с предмет само:
1. държавни ценни книжа или акции и облигации, допуснати до търговия на регулиран
пазар, които имат пазарна цена;
2. вещни права върху недвижими вещи,
пряко свързани с дейностите и услугите по
чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ.
(2) Стойността на активите по ал. 1, т. 1 не
може да надвишава 30 на сто от изискуемия
минимален размер на капитала по чл. 8 ЗПФИ.
(3) Стойността на правата по ал. 1, т. 2 не
може да надвишава 20 на сто от изискуемия
минимален размер на капитала по чл. 8 ЗПФИ.
Ч л. 5. Под д ърж а не т о на пози ц и и във
финансови инструменти по смисъла на Регламент № (ЕС) 575/2013 в инвестиционен портфейл от инвестиционния посредник по чл. 8,
ал. 2 и 3 ЗПФИ с цел инвестиране на начален
капитал няма да се счита за извършване на
дейност по чл. 5, ал. 2, т. 3 ЗПФИ.
Чл. 6. (1) С разрешение на заместник-председателя инвестиционният посредник, който
не извършва нито една от инвестиционните
услуги и дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6
ЗПФИ с предмет финансови инструменти по
смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 и който
изпълнява нареждания на клиенти във връзка
с финансови инструменти, може да държи
такива инструменти за собствена сметка само
ако са изпълнени следните условия:
1. позициите са възникнали като резултат
от невъзможността на инвестиционния посредник да изпълни поръчките точно;
2. съвкупната пазарна стойност на всички
тези позиции не може да надхвърля 15 % от
началния капитал на посредника;
3. посредникът отговаря на изискванията
по чл. 92 – 95 и четвърта част от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
4. такива позиции имат случаен и временен
характер и са строго ограничени до времето,
необходимо за извършване на съответната
сделка.
(2) В случаите на възникване на позиции
за собствена сметка по ал. 1 инвестиционният
посредник уведомява заместник-председателя
незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на възникването, като
подава уведомление, в което са посочени наймалко видът, обемът и стойността на финансовите инструменти, времето, необходимо за
закриване на позициите, както и причините
за възникването на тези позиции.
(3) Заместник-председателят издава разрешението по ал. 1 в срок 3 работни дни от
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получаване на уведомлението. Член 76, ал. 2
и 3 се прилагат съответно.
(4) Ако заместник-председателят не издаде
разрешението по ал. 3, инвестиционният посредник закрива позицията незабавно.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ ОРГА НИЗА ЦИ ЯТА
Н А ДЕЙНОС Т ТА Н А ИНВЕС ТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ ВЪВ ВРЪЗК А СЪС
СП АЗВАНЕТО Н А ПРУДЕНЦИ А ЛНИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Правилата, процедурите и механизмите на инвестиционния посредник,
уреж дащи вътрешната организация, организационната структура, управлението на
рисковете, политиките за възнагражденията,
административните и счетоводните процедури,
вътрешния контрол по чл. 24, ал. 1 ЗПФИ, са
изчерпателни и пропорционални на естеството,
мащаба и сложността на рисковете, присъщи
за бизнес модела и дейностите на инвестиционния посредник, и осигуряват спазването на
пруденциалните изисквания.
(2) Правилата по ал. 1 се изготвят при
отчитане на техническите критерии относно
вътрешната оценка за капиталова адекватност по раздел II, вътрешната организация
и третирането на рискове по раздел III, политиката на възнагражденията по раздел IV,
управлението на рисковете по глава четвърта
и изискванията за управителните органи по
чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от 2007 г. за
изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38 от 2007 г.).
(3) Инвестиционният посредник прави
периодичен преглед на правилата и процедурите един път годишно до 31 декември на
текущата календарна година и ги актуализира
въз основа на този преглед не по-късно от
30-о число на следващия месец.
(4) Управителният орган на инвестиционния
посредник следи процеса и изпълнението на
задълженията му за оповестяване и съобщаване на нормативно определената информация.
(5) При изготвянето на правилата инвестиционният посредник спазва насоките на
Европейския банков орган (ЕБО), приети от
Комисията за финансов надзор (комисията).
Чл. 8. (1) Инвестиционният посредник,
извършващ дейност по чл. 5, ал. 2, т. 3 и
6 и ал. 3, т. 1 ЗПФИ, разработва вътрешни
планове за възстановяване при ситуация на
значително влошаване на финансовото му
състояние с минимално съдържание съгласно
приложението.
(2) Инвестиционният посредник прави
периодичен преглед на вътрешния план за
възстановяване при необходимост, но най-
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малко веднъж годишно и го актуализира въз
основа на прегледа. Планът за възстановяване,
както и неговата актуализация се представят
на комисията в 7-дневен срок от приемането
му. Заместник-председателят може да направи
обоснована препоръка за промяна на плана
по ал. 1.
(3) С разрешение на заместник-председателя могат да бъдат намалени изискванията
към инвестиционен посредник във връзка с
прилагането на ал. 1. Разрешението може да
бъде дадено, отчитайки принципа на пропорционалност и след съгласуване с комисията, ако изпадането в несъстоятелност на
инвестиционния посредник поради неговия
размер, бизнес модел или взаимовръзката му
с други институции или поради състоянието
на финансовата система като цяло не би имало отрицателни последствия за финансовите
пазари, другите институции или условията
за финансиране.
(4) Инвестиционният посредник по ал. 1
предоставя на комисията при поискване цялата информация, необходима за изготвянето и
съставянето на реалистичен план за преструктуриране. Плановете за преструктуриране
съдържат варианти за контролирано преструктуриране на инвестиционния посредник
в случай на несъстоятелност и в съответствие
с принципа на пропорционалност.
Раздел II
Вътрешна оценка за капиталова адекватност.
Ниво на приложение на пруденциалните
изисквания
Чл. 9. (1) Всеки инвестиционен посредник
разработва и прилага надеждни, ефективни и
изчерпателни стратегии и процеси, които му
позволяват да оценява и поддържа постоянно
вътрешен капитал в размер, вид и разпределение така, че да е адекватен за покриване
на рисковете, на които е или може да бъде
изложен, в зависимост от степента и характера
на рисковете.
(2) Стратегиите и процесите по ал. 1 подлежат на периодичен вътрешен преглед от
инвестиционния посредник един път годишно
в срок до 31 декември всяка календарна година
за оценяване на съответствието им с нормативните изисквания и доколко са пропорционални на характера, степента и сложността
на дейностите, извършвани от него.
(3) Управителният орган на инвестиционния
посредник изготвя стратегиите по ал. 1 и ги
представя за одобрение от общото събрание.
Управителният орган на инвестиционния
посредник приема правила за изпълнение
на стратегиите и описание на процесите и
ги представя в комисията в 14-дневен срок
от получаване на лиценз за извършване на
дейност като инвестиционен посредник или
от приемане на изменения в тях.
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(4) Инвестиционният посредник прилага
изискванията по ал. 1 – 3 на индивидуална
основа, освен ако не е предвидено друго в
Регламент (ЕС) № 575/2013, тази наредба или
друг нормативен акт.
(5) Изискванията по ал. 1 – 3 се прилагат от
инвестиционния посредник на консолидирана
основа, когато той е дъщерно дружество в
Република България или предприятие майка,
както и когато е включен в консолидацията
по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(6) В сл у чаите, когато инвестиционен
посредник е институция майка в Република
България, той осигурява прилагането на ал. 1
на консолидирана основа в степента и по начина, описани в част първа, дял II, глава 2,
раздели 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(7) В случаите, когато инвестиционен посредник е контролиран от финансов холдинг
майка или финансов холдинг майка със смесена дейност в държава членка, в степента и
по начина, уредени в част първа, дял втори,
глава 2, раздели 2 и 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, той изпълнява задължението по
ал. 1 въз основа на консолидираното състояние на финансовия холдинг или финансовия
холдинг със смесена дейност. Ако финансовият холдинг майка или финансовият холдинг
майка със смесена дейност в държава членка
контролира повече от един инвестиционен
посредник, изречение първо се прилага само
спрямо инвестиционния посредник, върху
който се упражнява надзор на консолидирана
основа в съответствие с чл. 70 ЗПФИ.
(8) Инвестиционен посредник, който е
дъщерно дружество, изпълнява изискванията
по ал. 1 на подконсолидирана основа, ако
той или неговото предприятие майка, когато
последното е финансов холдинг или финансов
холдинг със смесена дейност, притежават институция, финансова институция или управляващо дружество съгласно определението
по параграф 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати от Директива
2002/87/ЕО, като дъщерно дружество в трета
държава, както и когато имат дялово участие
в такова предприятие.
Чл. 10. (1) Всеки инвестиционен посредник прилага изискванията по глави трета и
четвърта и чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от
2007 г. на индивидуална основа, освен ако
заместник-председателят не разреши освобождаване от изискванията по чл. 6, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 575/2013 съгласно чл. 7
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) 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,
прилагат изиск вани ята по глави т рета и
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четвърта и чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от
2007 г. на консолидирана или подконсолидирана основа, като осигуряват, че прилаганите
от тях правила, процедури и механизми в
изпълнение на посочените разпоредби са
последователни и добре интегрирани и им
позволяват да изготвят данни и информация
във връзка с изпълнение на приложимите
спрямо тях нормативни изисквания.
(3) 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,
осигуряват въвеждането на правилата, процедурите и механизмите по ал. 2 и в дъщерните
си дружества, включително в тези, които не
са обхванати от ЗПФИ и тази наредба.
(4) Изискванията по глави трета и четвърта
и чл. 83а и 83б от Наредба № 38 от 2007 г. за
дъщерните дружества, които не са обхванати
от ЗПФИ и тази наредба, не се прилагат, ако
инвестиционният посредник, който е институция майка от ЕС, е контролиран от финансов холдинг майка от ЕС или от финансов
холдинг майка със смесена дейност от ЕС,
докаже пред комисията, че приложението на
тези изисквания е незаконосъобразно съгласно законодателството на съответната трета
държава, в която е установено дъщерното
дружество.
(5) Вътрешната организация, административните и счетоводните процедури на инвестиционния посредник осигуряват възможност на
заместник-председателя, съответно комисията,
да установи по всяко време съответствието на
дейността му с пруденциалните изисквания
по Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и тази
наредба.
Раздел III
Организация по управление на рисковете
Чл. 11. (1) Управителният орган на инвестиционния посредник изготвя стратегиите и
политиките за поемане, управление, наблюдение и редуциране на рисковете, на които е
изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, които се одобряват от
общото събрание. Управителният орган на
инвестиционния посредник извършва периодичен преглед най-малко един път годишно в
срок до 31 декември и го представя на общото
събрание заедно с отчета за дейността. При
необходимост прегледът по изречение първо
се извършва по-често.
(2) Стратегиите и политиките по ал. 1
включват и рисковете, породени от средата
на макрониво, в която инвестиционният посредник извършва дейността си относимо към
съответната фаза на икономическия цикъл.
Чл. 12. (1) Членовете на управителния и
контролния орган на инвестиционния посред-
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ник отделят достатъчно време за разглеждане
на въпросите, свързани с риска.
(2) Органите по ал. 1 участват активно
в процеса по управлението на всички значими рискове, посочени в Регламент (ЕС)
№ 575/2013, ЗПФИ и тази наредба, както и
при оценяването на активите (позициите),
използването на външни кредитни рейтинги
и вътрешни модели, свързани с тези рискове.
Органите по ал. 1 гарантират участието на
достатъчно ресурси за ефективното изпълнение
на дейностите по изречение първо.
(3) Инвестиционният посредник създава
ясни правила за докладване пред управителния или контролния орган и определя нива
на отговорност, които да обхващат всички
значими рискове, политики за управление на
рисковете и техните изменения.
Чл. 13. (1) За целите на тази наредба инвестиционен посредник се счита за значим
с оглед размера, вътрешната организация и
характера, обхвата и сложността на извършваната дейност, ако отговаря поне на две от
следните изисквания:
1. средната численост на персонала за годината е над 50 човека;
2. балансовата стойност на собствените
активи е над 10 000 000 лв.;
3. стойността на клиентските активи е над
500 000 000 лв.
(2) Идентификацията на значимите инвестиционни посредници се извършва веднъж
годишно въз основа на данните от годишния
финансов отчет за предходната финансова година и други документи.
Чл. 14. (1) Инвестиционният посредник,
който е значим с оглед размера, вътрешната
организация и характера, обхвата и сложността
на извършваната дейност, създава комитет
по риска.
(2) В състава на комитета по риска участват само представители на контролния орган.
(3) Членовете на комитета по риска притежават знания, умения и експертен опит, необходими да разбират напълно и да наблюдават
прилагането на стратегията и склонността
към поемане на риск от инвестиционния
посредник.
(4) Комитетът по риска съветва управителните и контролните органи на инвестиционния
посредник относно цялостната текуща и бъдеща стратегия относно риска и склонността на
инвестиционния посредник към поемане на
риск и подпомага висшия ръководен персонал
при прегледа и контрола по изпълнението на
стратегията. Управителните и контролните
органи на инвестиционния посредник носят
отговорност за управлението и контрола на
рисковете.
(5) Комитетът по риска, независимо от
комитета по възнагражденията, извършва
проверка дали стимулите, определени от
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системата за възнаг ра ж дени я та, от чи тат
рисковете, капитала, ликвидността, както и
вероятността за реализиране на планираните
приходи и разпределението им във времето.
(6) Комитетът по риска следи дали ценообразуването на продуктите и услугите,
предлагани от инвестиционния посредник на
клиентите, отразяват адекватно бизнес модела и стратегията му по отношение на риска.
(7) Ако ценообразуването по ал. 6 не отразява адекватно стратегията на инвестиционния посредник по отношение на рисковете
и неговия бизнес модел, комитетът по риска
представя на управителните органи план за
коригиране на ценообразуването.
Чл. 15. (1) С разрешение на заместникпредседателя инвестиционният посредник
може да обедини комитета по риска с одитния
комитет по чл. 40е от Закона за независимия
финансов одит, ако създаването на отделен
комитет по риска не съответства на естеството, мащаба и сложността на дейността му
и вида и обхвата на извършваните от него
инвестиционни услуги и дейности.
(2) Членовете на обединения комитет по
ал. 1 следва да притежават необходимите знания, умения и опит по чл. 14, ал. 3, както и
такива за изпълняване функциите по вътрешен
одит. Инвестиционният посредник представя
доказателства за покриване на изискванията по
изречение първо в рамките на производството
по издаването на разрешението по ал. 1.
(3) Заместник-председателят издава разрешението по ал. 1 при съответното прилагане
на чл. 76.
(4) Заместник-председателят може да задължи инвестиционния посредник, който е
получил разрешение по ал. 1, да създаде отделен комитет по риска, ако наличието на такъв
е необходимо с оглед естеството, мащаба и
сложността на дейността на инвестиционния
посредник и вида и обхвата на извършваните
от него инвестиционни услуги и дейности.
Чл. 16. (1) Инвестиционният посредник
осигурява подходящ достъп на контролния
орган и на комитета по риска до необходимата
информация за цялостния рисков профил на
инвестиционния посредник, до звеното по
управление на риска, както и до становища
от външни експерти.
(2) Органите по ал. 1 определят характера,
обема и формата на информацията за риска,
която следва да им бъде предоставяна, както
и честотата на предоставяне.
(3) Комитетът по риска, без да засяга задачите на комитета по възнагражденията, с цел
подпомагането на установяването на добри
политики и практики в областта на възнагражденията проверява доколко стимулите,
осигурени от системата за възнагражденията
на посредника, отчитат рисковете, капитала,
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ликвидността, вероятността и времето за
формиране и разпределение на приходите.
Чл. 17. (1) Инвестиционният посредник,
когато е приложимо с оглед естеството, мащаба и сложността на неговата дейност и вида
и обхвата на извършваните инвестиционни
услуги и дейности, разполага със звено за
управление на риска, което е независимо от
оперативните звена и което има необходимите правомощия, статут, ресурси и достъп до
управителните и контролните органи.
(2) Звеното за управление на риска осигурява установяване, измерване и надлежно
докладване на всички съществени рискове,
свързани с дейността на инвестиционния
посредник.
(3) Звеното за управление на риска участва
активно в разработването на стратегията за
поемането и управлението на рисковете на
инвестиционния посредник и във вземането на
решения, свързани с управлението на всички
значими рискове. То трябва във всеки момент
да е в състояние да представи цялостен преглед на всички рискове, на които е изложен
инвестиционният посредник.
(4) Звеното за управление на риска докладва пряко пред контролния орган, независимо
от висшия ръководен персонал, в случаите,
когато развитието на конкретен риск засяга
или може да засегне инвестиционния посредник. Действията по изречение първо на
звеното за управление на риска не освобождават управителните и контролните органи
от отговорността им по ЗПФИ, тази наредба
и Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с
управлението на рисковете.
(5) Ръководителят на звеното за управление
на риска е лице от състава на висшия ръководен персонал, на което изрично е възложена
отговорността за функцията за управление на
риска. Ако определянето на отделно отговорно
лице не съответства на характера, мащаба и
сложността на дейността на инвестиционния
посредник, друго лице от състава на висшия
ръководен персонал може да изпълнява и
тази функция, при условие че не е налице
конфликт на интереси.
(6) Ръководителят на звеното за управление на риска не може да бъде освободен без
предварително одобрение от контролния орган. Ръководителят на звеното за управление
на риска има право да се обръща и поставя
въпроси в тази си компетентност пряко към
контролния орган.
Раздел IV
Политики за възнагражденията
Чл. 18. (1) Инвестиционният посредник
прилага политики, които обхващат всички
форми на възнаграждения, като заплати и
други финансови и материални стимули, вклю-
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чително облаги, свързани с пенсиониране, за
следните категории персонал:
1. висшия ръководен персонал;
2. служители, чиято дейност е свързана с
поемане на рискове;
3. служители, изпълняващи контролни
функции, и
4. всички служители, чиито възнаграждения са съразмерни с възнагражденията на
служители по т. 1 и 2 и чиято дейност оказва
съществено влияние върху рисковия профил
на инвестиционния посредник.
(2) При изготвянето и прилагането на политиката за възнагражденията инвестиционният
посредник отчита естеството, мащаба и сложността на дейността, вътрешната организация
и обхвата на извършваните инвестиционни
услуги и дейности, като прилага следните
принципи:
1. осигуряване на надеждното и ефективно
управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите
за инвестиционния посредник нива;
2. осигуряване на съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните
интереси на инвестиционния посредник и
прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси.
(3) Инвестиционните посредници могат
да определят освен постоянно и променливо
възнаграждение, при условие че постоянното
представлява достатъчно висок дял от общото
възнаграждение и е възможно прилагането
на гъвкава политика по отношение на променливото възнагра ж дение, вк лючително
възможността то да не бъде изплащано.
(4) Инвестиционният посредник определя
в политиката си за възнагражденията отделни
критерии за определяне на:
1. постоянното възнаграждение в зависимост от професионалния опит и функционалните отговорности на длъжността, посочени
в длъжностната характеристика на служителя
като част от условията на трудовия договор
или в договора за управление; и
2. променливото възнаграждение, обвързано с постоянния резултат от дейността
и съобразено с поетите рискове, както и с
изпълнението, надхвърлящо изискванията,
посочени в длъжностната характеристика на
служителя като част от условията на трудовия
договор или в договора за управление.
Чл. 19. (1) Управителният орган на инвестиционния посредник изготвя политиката
за възнагражденията, която се одобрява от
общото събрание. Управителният орган на
инвестиционния посредник извършва периодичен преглед на основните принципи на
политиката, актуализира я най-малко един
път годишно в срок до 31 декември и я представя на общото събрание заедно с отчета за
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дейността. При необходимост прегледът по
изречение първо се извършва по-често.
(2) Прилагането на политиката за възнагражденията подлежи на периодичен и независим вътрешен преглед най-малко веднъж
годишно от звеното за вътрешен одит при
наличието на такова, а в останалите случаи – от отдела за вътрешен контрол.
Чл. 20. (1) Служителите, изпълняващи контролни функции, са независими от функциите
в инвестиционния посредник, върху които
упражняват контрол, разполагат с подходящи
правомощия и получават възнаграждения,
съобразени със степента на постигане на целите, свързани с техните функции, независимо
от резултатите, постигнати от структурните
звена, които контролират.
(2) Върху възнагражденията на ръководителите на звеното за управление на риска и
на звеното по нормативно съответствие (вътрешен контрол) се осъществява надзор пряко
от комитета по възнагражденията. В случай
че такъв комитет не е създаден, надзорът се
извършва от съответния контролен орган.
Чл. 21. (1) Променливото възнаграждение е
обвързано с резултатите от дейността, неговият
общ размер се определя като комбинация от
оценките за резултатите на отделния служител, на съответното структурно звено, както
и на цялостните резултати на инвестиционния посредник. Оценката на резултатите на
всеки служител се основава на финансови и
нефинансови критерии.
(2) Оценките по ал. 1 обхващат период от
няколко години, така че оценъчният процес
да се основава на дългосрочното изпълнение
на дейността и изплащането на елементите на
променливите възнаграждения, основаващи се
на резултатите, да е разпределено за период,
отчитащ икономическия цикъл и поетите от
инвестиционния посредник рискове.
(3) Оценката на резултатите от дейността,
използвана за изчисляване на променливите
елементи на възнаграждението и разпределението им, включва корекция за всички
видове настоящи и бъдещи рискове и отчита
цената на капитала, както и необходимата
ликвидност.
(4) Промен л и во т о въ зна г ра ж ден ие се
определя така, че общият му размер да не
ограничава способността на инвестиционния
посредник да поддържа и да подобрява капиталовата си база.
(5) Инвестиционният посредник не може
да изплаща променливото възнаграждение
с инструменти или методи, които улесняват
заобикалянето на изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и актовете по прилагането им.
(6) Обезщетенията, свързани с предсрочно
прекратяване на договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати и са
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определени по такъв начин, че да не се възнаграждава неуспехът или некоректно поведение.
(7) Обезщетенията, свързани с договори
за предходна заетост, отчитат дългосрочните
интереси на инвестиционния посредник и са
свързани с неговата политика за задържане
и привличане на служители, отлагане на
заплащането на променливите елементи на
възнаграждението, за резултатите от дейността и възможността за възстановяване на
изплатени суми.
(8) Служителите на инвестиционния посредник не могат да използват лични стратегии
за хеджиране или застраховане, свързани с
възнагражденията или отговорността, с цел
да се намали ефектът от механизмите на
отчитането на риска, заложени във възнагражденията им.
Чл. 22. (1) Гарантираното променливо
възнаграждение не е съвместимо с разумното
управление на риска или с принципа за заплащане според резултатите и не се включва
в бъдещи планове за възнагражденията.
(2) Инвестиционният посредник може да
предоставя гарантирано променливо възнаграждение по изключение само на новоназначени служители по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 4 за
първата година от назначаването им и при
условие че разполага със собствен капитал,
отговарящ на нормативните изисквания.
Чл. 23. (1) Инвестиционният посредник
определя постоянното и променливото възнаграждение в подходящо съотношение, така
че постоянното да представлява достатъчно
висок дял от общото възнаграждение, както
и да позволява прилагането на гъвкава политика относно елементите на променливото
възнаграждение, включително възможността
то да не бъде изплащано.
(2) Инвестиционният посредник определя
подходящи съотношения между постоянните и
променливите елементи на общото възнаграждение, като при това се прилага принципът,
че променливите елементи не надхвърлят
100 % от постоянните елементи на общото
възнаграждение за всяко лице.
(3) Инвестиционният посредник може да
приложи дисконтов процент, посочен в насоките на ЕБО по ал. 4, приети от комисията,
по отношение на максимум 25 % от общото
променливо възнаграждение, при условие че
то се изплаща в инструменти, които са разсрочени за срок не по-малък от пет години.
(4) Инвестиционният посредник спазва насоките на ЕБО относно приложимия условен
дисконтов процент, приети от комисията за
прилагане.
Чл. 24. (1) Променливото възнаграждение,
включително отложената му част, се изплаща
или определя само ако изплащането:
1. не застрашава стабилността на инвестиционния посредник, отчитайки неговото
финансово състояние като цяло;
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2. е обосновано въз основа на резултатите,
постигнати от инвестиционния посредник,
стопанската единица и съответното лице.
(2) А ко инвестиционни ят посредник е
реализирал отрицателен или по-нисък от
предвиждания финансов резултат, общият
размер на променливото възнаграж дение
се ограничава чрез намаляване както на
текущите възнаграждения, така и на плащанията по разсрочените възнаграждения или
възстановяване на изплатени или придобити
възнаграждения.
(3) Инвестиционният посредник може да
удържи или поиска възстановяване на суми,
които са в размер до 100 % от общото променливо възнаграждение.
(4) Инвестиционният посредник в своята
политика относно променливото възнаграждение разработва специални критерии за
прилагането на ал. 3.
(5) Критериите по ал. 4 включват най-малко
случаите, при които служителят:
1. е имал или е бил отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за
инвестиционния посредник;
2. не е успял да отговори на съответните
норми за пригодност и добро поведение.
Чл. 25. (1) Не по-малко от 50 % от променливото възнаг ра ж дение представл ява
съвкупност от следните елементи:
1. акции, други инструменти, свързани
с акции, както и равностойни непарични
инструменти, издадени от инвестиционния
посредник, в случай че тези инструменти не
се търгуват на регулиран пазар;
2. когато е възможно, други инструменти
по смисъла на чл. 52 или 63 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 или други инструменти,
които могат да бъдат изцяло конвертирани в
инструменти от базовия собствен капитал от
първи ред или да бъдат отписани, които във
всеки момент отразяват адекватно кредитното
качество на инвестиционния посредник като
действащо предприятие и са подходящи за
използване за целите на променливото възнаграждение.
(2) Инструментите по ал. 1 подлежат на
подходяща политика на ограничаване на
прехвърлянето им, целяща постигане на съответствие между стимулите и дългосрочните
интереси на инвестиционния посредник.
(3) Изискванията на ал. 1 и 2 се прилагат
както за частта от променливото възнаграждение, разсрочена в съответствие с ал. 4 и 5,
така и за частта, която не е разсрочена.
(4) Разпределянето на съществена част от
променливoто възнаграждение, което е не
по-малко от 40 %, се разсрочва за период
с минимална продължителност от три до
пет години в зависимост от естеството на
дейността на инвестиционния посредник и
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произтичащите от това рискове, както и от
длъжността на съответния служител.
(5) За лицата, получаващи променливо
възнаграж дение в особено голям размер,
разсрочената част по ал. 4 е най-малко 60 %.
(6) Продължителността на срока на отлагане по ал. 4 и 5 се определя според икономическия цикъл, естеството на дейността на
инвестиционния посредник, свързаните с нея
рискове и дейността на конкретния служител.
(7) Изплащането на разсрочено променливо
възнаграждение се извършва пропорционално
или чрез постепенно нарастване през периода
на разсрочване. Разсроченото възнаграждение
чрез постепенно нарастване, платимо при
условията на отложено разпределение, се
предоставя не по-бързо отколкото на пропорционален принцип.
(8) При разпределението на променливите
елементи на възнаграждението в рамките
на инвестиционния посредник се отчитат и
всички видове настоящи и бъдещи рискове.
Чл. 26. (1) Пенсионната политика на инвестиционния посредник съответства на неговата бизнес стратегия, целите, ценностите му,
както и на дългосрочните му интереси, ако
предвижда облаги, свързани с пенсиониране.
(2) Облагите, свързани с пенсиониране по
ал. 1, се предоставят на служителите, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, под формата на определените в
чл. 25 инструменти и подлежат на петгодишен
период на ограничаване на прехвърлянето им.
(3) В случай на прекратяване на правоотношението със служителя преди придобиване
правото на пенсия за осигурителен стаж и
възраст инвестиционният посредник държи
облагите, свързани с пенсиониране, под формата на определените в чл. 25 инструменти
за период пет години.
Чл. 27. (1) За целите на определянето на
елементите на променливото възнаграждение
инвестиционният посредник спазва принципите и правилата по чл. 18, 19 и 20, както
и допълнителните принципи по чл. 21 – 26.
(2) Инвестиционният посредник спазва
регулаторните технически стандарти на ЕБО
във връзка с прилагането на разпоредбите на
чл. 25, ал. 1, т. 2 и чл. 18 и 19.
Чл. 28. За инвестиционен посредник, който се е възползвал от извънредна държавна
помощ, се прилагат следните правила:
1. променливото възнаграждение строго се
ограничава като процент от нетните приходи,
когато то е несъвместимо с поддържането
на разумна капиталова база и навременното
прекратяване на държавната подкрепа;
2. преструктурира възнагражденията по
начин, който да е съобразен с разумното
управление на риска и дългосрочния растеж,
включително и когато е подходящо, устано-
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вяването на граници за възнагражденията на
лицата, които ефективно ръководят стопанската дейност на инвестиционния посредник;
3. на лицата, които ефективно ръководят
дейността на инвестиционния посредник,
не се изплаща променливо възнаграждение,
освен ако това е обосновано.
Чл. 29. Инвестиционният посредник прилага разпоредбите по чл. 18 – 28 на равнище
група, предприятие майка и дъщерни дружества, включително по отношение на тези от тях,
установени в офшорни финансови центрове.
Чл. 30. (1) Инвестиционният посредник,
който е значим от гледна точка на размера,
вътрешната организация и характера, естеството, обхвата и сложността на неговата дейност,
създава комитет по възнагражденията.
(2) Комитетът по възнагражденията отговаря за изготвянето на решения относно
възнагражденията, включително такива, които
оказват влияние върху риска и управлението на риска на инвестиционния посредник
и които да бъдат взети от управителния и
контролния орган.
(3) Председателят и членовете на комитета
по възнагражденията са представители на
контролния орган в съответната институция.
(4) При вземането на решения по ал. 2
комитетът по възнагражденията отчита дългосрочните интереси на акционерите или
съдружниците, инвеститорите и други заинтересовани страни в инвестиционния посредник,
както и обществения интерес.
(5) Инвестиционен посредник, който е
значим с оглед размера, вътрешната организация и характера, обхвата и сложността
на извършваната от него дейност, създава
комитет за подбор на кандидати, съставен
от членове на управителните и контролните
органи, които нямат изпълнителни функции
в инвестиционния посредник.
(6) Коми тет ът за подбор на кан ди дати подбира и препоръчва за одобрение от
управителните и контролните органи или за
одобрение от общото събрание кандидати за
попълване на свободните места в състава на
управителните и контролните органи, вземайки предвид знанията, уменията, многообразието и опита на членовете на управителния
и контролния орган, подготвя описание на
функциите и изискванията за дадено назначение и изчислява времето, което се очаква
да отделя бъдещият член на управителния
орган. Комитетът за подбор на кандидати
взема решения за определянето на целево
ниво във връзка с представителността на послабо представения пол в управителния орган
и разработва политика за увеличаване броя
на представителите на по-слабо представения
пол в управителния орган за постигане на
посочената цел. Целта, политиката и нейното
изпълнение се оповестяват публично в съот-
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ветствие с чл. 435, параграф 2, буква „в“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
(7) Комитетът за подбор на кандидати:
1. анализира най-малко веднъж годишно
структурата, размера, състава и резултатите
от работата на членовете на управителния и
контролния орган и отправя препоръки към
тях за евентуални промени;
2. анализира най-малко веднъж годишно
знанията, уменията и опита на управителния
и контролния орган като цяло и на техните
членове поотделно и докладва на управителния и контролния орган;
3. периодично прави преглед на политиката
на управителния орган за подбор и назначаване на висши ръководни служители и отправя
препоръки към него.
(8) При изпълнението на задълженията
си комитетът за подбор на кандидати отчита
необходимостта да се гарантира, че процесът
на вземане на решения на управителния и
контролния орган не се влияе от отделно
лице или малка група лица по начин, който
уврежда интересите на инвестиционния посредник като цяло.
(9) Комитетът за подбор на кандидати може
да използва всички ресурси, които счита за
подходящи, включително консултации с външни експерти, както и да получава достатъчно
финансиране за тази цел.
Чл. 31. Съставът на комитета по възнагражденията по чл. 30, ал. 1 е така определен,
че да може да се произнася компетентно и
независимо по политиката за възнагражденията на инвестиционния посредник, както и по
създадените от него стимули за управление
на риска, капитала и ликвидността.
Чл. 32. (1) Инвестиционният посредник
във връзка с политиката за възнагражденията
оповестява публично незабавно след одобрението от управителния орган най-малко
информацията по чл. 450 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник спазва
насоките на ЕБО, приети от комисията за
воденето на разумни политики за възнагражденията, съобразени с принципите по
чл. 18 – 32.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
Раздел I
Прилагане на вътрешни модели
Чл. 33. (1) Инвестиционният посредник,
който е значим по своя размер, вътрешна организация, естеството, мащаба и сложността
на дейността си, създава подходяща вътрешна
организация за оценка на кредитния риск
и за използването на вътрешнорейтинговия
подход при изчисляването на капиталовите
изисквания за кредитен риск, когато експози-
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циите му са значими в абсолютно изражение
и има голям брой значими контрагенти.
(2) Независимо от изискването по ал. 1
инвестиционният посредник трябва да изпълнява критериите, установени в част трета,
дял I, глава 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) Инвестиционният посредник не използва единствено или механично външни
к ред и т н и рей т и н г и п ри оцен я ва не т о на
кредитоспособността на едно лице или на
финансов инструмент. Заместник-председателят осъществява надзор за спазването на
изискването по изречение първо, отчитайки
естеството, мащаба и сложността на извършваната от инвестиционния посредник дейност.
(4) Инвестиционният посредник предвид
размера му, вътрешната организация, естеството, мащаба и сложността на дейността си
създава подходяща вътрешна организация за
извършване на оценка на специфичния риск
и за използването на вътрешни модели за
изчисляване на капиталовите изисквания за
специфичен риск за дълговите инструменти
в търговския му портфейл заедно с вътрешните модели за изчисляване на капиталовите
изисквания за риска от неизпълнение и риска
от миграция, когато експозицията му към
специфичен риск е значима в абсолютно изражение и има голям брой значими позиции в
дългови инструменти на различни емитенти.
(5) Независимо от изискванията по ал. 4
инвестиционният посредник трябва да изпълнява критериите, установени в част трета,
дял IV, глава 5, раздели 1 – 5 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(6) Инвестиционният посредник спазва
техническ ите стандарти на Европейската
комисия относно определенията за понятията
„значими в абсолютно изражение“ по ал. 4,
„прагове за голям брой значими контрагенти“,
както и за „позиции в дългови инструменти
от различни емитенти“.
Чл. 34. (1) Инвестиционен посредник, получил разрешение за използване на вътрешен
модел за изчисляване на размера на рисково
претеглените експозиции или на капиталовите изисквания с изключение на тези за
операционен риск, представя на комисията
информация за резултатите от изчисленията
съгласно вътрешните си модели за експозициите или позициите си, които са включени в
сравнителните портфейли. Информацията по
изречение първо се представя на комисията
заедно с обяснения на използваните методики за получаването им в срок до 90 дни от
завършване на финансовата година.
(2) Инвестиционният посредник представя
информацията за резултатите от изчисленията на експозициите или позициите му
по ал. 1 по образец, разработен от ЕБО, на
комисията и на ЕБО.
(3) Комисията може да разработи специални сравнителни портфейли след консултация с
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ЕБО. Инвестиционният посредник представя
на комисията резултатите от изчисленията
по специалните сравнителни портфейли. Резултатите по изречение първо се представят
отделно от резултатите от изчисленията по
специфичните портфейли по ал. 2.
Чл. 35. (1) Комисията наблюдава диапазона
в размерите на рисково претеглените експозиции и изискванията за собствен капитал,
доколкото е приложимо, с изключение на
операционния риск, за експозициите или
сделките в сравнителния портфейл, произтичащи от вътрешния модел на инвестиционния посредник.
(2) Комисията оценява веднъж годишно
след представяне на информацията по чл. 34
качеството на моделите, като обръща особено
внимание на:
1. моделите, при които се наблюдават съществени разлики в капиталовите изисквания
за една и съща експозиция;
2. моделите, при които има особено голямо
или малко разнообразие, както и при които
също има съществено и системно подценяване на капиталовите изисквания.
(3) В с л у ча й че резул тат и т е на ед и н
инвест иционен посредник се от к лон яват
значително от резултатите на повечето от
другите инвестиционни посредници или когато между моделите се наблюдават малко
общи характеристики, което води до големи
различия в резултатите, комисията проучва
причините за резултатите. Ако установи, че
моделът на даден инвестиционен посредник
води до подценяване на капиталовите изисквания, което не се дължи на разликите
в базисните рискове на експозициите или
позиц ии т е, ком иси я та може да за д ъ л ж и
инвестиционния посредник да предприеме
действия за коригиране.
(4) А ко ком иси я т а р еш и да за д ъ л ж и
инвестиционния посредник да предприеме
действия за коригиране, тя ги съобразява с
целите на вътрешния модел на инвестиционния посредник и решенията є не трябва да:
1. водят до стандартизация или използване
на предпочитани методи;
2. създават погрешни стимули;
3. предизвикват поведение, водещо до уеднаквяване на прилаганите вътрешни модели
(„стадно поведение“).
(5) Комисията прилага регулаторните технически стандарти на Европейската комисия
по предложение на ЕБО за процедурите за
обмен на оценки между компетентните органи
и ЕБО стандартите за оценката, изготвена
от компетентните органи.
(6) Инвестиционният посредник спазва
техническите стандарти по прилагането на
Европейската комисия по предложение на
ЕБО за сравнителния или сравнителните
портфейли в чл. 34, ал. 1.
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Раздел II
Рискове
Чл. 36. (1) Инвестиционният посредник
разработва, приема и прилага вът решни
политики, правила, процедури и механизми
относно рисковете и гарантира, че наблюдава,
оценява, отчита и редуцира следните рискове:
1. кредитен риск и риск от контрагента;
2. остатъчен риск;
3. риск от концентрация;
4. секюритизационен риск;
5. пазарен риск;
6. лихвен риск, произтичащ от дейности
извън търговския портфейл;
7. операционен риск;
8. ликвиден риск;
9. риск от прекомерен ливъридж;
10. други рискове, включени в Регламент
(ЕС) № 575/2013 и тази наредба, на които е
изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник.
(2) Правилата, процедурите и механизмите
по ал. 1 се одобряват от управителния орган
на инвестиционния посредник.
Чл. 37. (1) Инвестиционният посредник
определя размера на рисково претеглените
експозиции за кредитен риск, изчислен в съответствие с част трета, дял II от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник определя
размера на експозиции за кредитен риск на
контрагента в съответствие с част трета,
дял II, глава 6 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(3) При управление на кредитния риск
и риска от контрагента инвестиционният
посредник:
1. разработва и прилага последователни и
ясно определени критерии за предоставяне на
заеми и финансирания, свързани с дейността,
както и процедури по одобряване, изменение,
подновяване и рефинансиране на предоставените заеми и финансирания;
2. прилага ефективна система за текущо
управление и наблюдение на рисковете за
различни портфейли и експозиции, породени
от предоставените заеми и финансирания,
свързани с дейността и експозициите, свързани с тях, включително за установяване и
управление на проблемните заеми и финансирания и извършване на адекватни корекции
на оценките и заделяне на провизии;
3. осигурява диверсификация на рисковете,
произтичащи от портфейлите в съответствие
с пазарите, на които инвестиционният посредник извършва дейност, и с цялостната
му стратегия по предоставяне на заеми и
финансирания, свързани с дейността;
4. разработва и прилага вътрешни методики
за оценка на кредитния риск на експозициите
към отделни лица, по ценни книжа или секю-
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ритизиращи позиции, както и на кредитния
риск на целия портфейл.
(4) Вътрешните методики по ал. 3, т. 4 не
могат да се основават единствено или механично на външни кредитни рейтинги.
(5) В случаите, когато изчисляването на
капиталовите изисквания се основава на рейтинг от агенция за външна кредитна оценка
(АВКО) или на обстоятелството, че на експозициите не е присъден кредитен рейтинг за
извършването на оценка на разпределението
на вътрешния си капитал, инвестиционният
посредник събира и анализира всяка относима информация, свързана с разпределението.
Чл. 38. Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага политика и процедури за управление на остатъчния риск,
които осигуряват наблюдението, отчитането
и контролирането на признатите техники за
редукция на кредитния риск, ако покажат
по-ниска ефективност от очакваната.
Чл. 39. Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага политика и процедури за управление на риска от концентрация,
произтичащ от експозиции към всяка насрещна страна, включително към централни
съконтрагенти, към групи свързани насрещни
страни, към насрещни страни от един и същи
икономически сектор, географска област или
към насрещни страни, занимаващи се с една
и съща дейност или стоки, както и на риска
от концентрация, възникнал от прилагането
на техники за намаляване на кредитния риск,
включително рисковете, свързани с големи
непреки кредитни експозиции, такива като експозиции към един доставчик на обезпечение.
Чл. 40. (1) Инвестиционният посредник
разработва, приема и прилага политика и процедури за управление на секюритизационния
риск, произтичащ от сделки за секюритизация, при които инвестиционният посредник
е инвеститор, инициатор или спонсор, които
осигуряват наблюдението, оценяването, отчитането и редукцията на риска. Вътрешните
политики и процедури по изречение първо
отчитат репутационния риск, възникващ във
връзка със сложни структури или продукти,
и осигуряват, че икономическата същност на
сделката е напълно отразена при оценката
на риска и при вземането на управленски
решения.
(2) Инвестиционният посредник – инициатор на револвиращи секюритизационни
сделки, включващи условия за предсрочно
погасяване, разработва планове за ликвидност, включващи както планираното, така и
предсрочното погасяване.
Чл. 41. (1) Инвестиционният посредник
определя капиталовите изисквания за пазарен
риск в съответствие с част трета, дял IV от
Регламент (ЕС) 575/2013.
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(2) Инвестиционният посредник разработва,
приема и прилага политика и процедури за
управление на пазарния риск, които осигуряват, че същият:
1. установява, измерва и управлява всички
съществени източници и ефекти на пазарен
риск;
2. предвижда мерки и срещу риска от недостиг на ликвидни средства, когато късата
позиция е с падеж преди съответната дълга
позиция;
3. прилага мерки, които осигуряват вътрешният капитал да е адекватен за покриване на
значимите пазарни рискове, за които не се
прилага изискване за собствен капитал.
(3) В случаите на изчисляване на капиталови изисквания за позиционен риск съгласно
трета част, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, ако инвестиционният посредник
е нетирал позициите си в една или повече
ценни книги, съставляващи борсов индекс,
срещу една или повече позиции в обвързан
с борсов индекс фючърс или друг обвързан с
борсов индекс продукт, трябва да има адекватен вътрешен капитал, за да покрие базисния риск от загуба, която може да се получи
при несъответствие между изменението на
стойността на фючърса или на съответния
друг продукт и изменението на стойността
на съставляващите индекса ценни книжа.
Инвестиционният посредник трябва да има
адекватен вътрешен капитал и когато държи
противоположни позиции по обвързани с борсов индекс фючърси, които не са идентични
по отношение на своя падеж или на състава
си, или и на двете.
(4) Инвестиционният посредник поддържа
достатъчен вътрешен капитал за покриване на
риска от загуба, съществуващ между момента
на първоначалното поемане на задължението
и следващия работен ден, когато се прилага
чл. 345 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 42. Инвестиционният посредник въвежда системи за установяване, оценка и управление на лихвения риск, който произтича от
потенциална промяна в лихвените проценти,
които оказват влияние върху дейностите извън
търговския портфейл.
Чл. 43. (1) Инвестиционният посредник
определя капиталовите изисквания за операционен риск в съответствие с част трета, дял
III от Регламент (ЕС) 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага политика и процедури
за управление на операционния риск, които
осигуряват оценка и управление на експозициите към операционен риск, включително
риск, свързан с модела и за покриване на
събития с ниска честота и съществено негативно въздействие.
(3) За целите на ал. 2 инвестиционният
посредник определя обхвата на операционния
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риск, на който е изложен, както и рисковите
фактори и събитията, свързани с операционния риск.
(4) Инвестиционният посредник поддържа
планове за действие при непредвидени обстоятелства, за осигуряване на непрекъснатост
на дейността и за ограничаване на загубите
при настъпване на кризисни ситуации.
Чл. 44. (1) Инвестиционният посредник
разработва политика, процедури и системи
за установяване, измерване, управление и
наблюдение на ликвидния риск за подходящи
времеви хоризонти, включително в рамките на
работния ден, така че да осигури поддържането
на адекватни нива на ликвидни буфери. Тези
процедури, политика и системи отговарят на
следните изисквания:
1. разработени са в зависимост от групите
дейности, валутите, клоновете и юридическите
лица в групата;
2. включват подходящи механизми за разпределение на разходите, ползите и рисковете,
свързани с ликвидността;
3. п ропорциона лни са на слож ност та,
рисковия профил, обхвата на дейност на
инвестиционния посредник и толеранса към
риск, установен от управителните органи на
инвестиционния посредник;
4. отразяват значимостта на инвестиционния посредник във всяка държава членка, в
която той извършва дейност.
(2) Инвестиционният посредник публикува
подходяща информация за определената толерантност към риска за всяка група дейности.
Чл. 45. (1) Рисковият профил на инвестиционния посредник, свързан с ликвидния риск,
трябва да е съобразен с естеството, мащаба и
сложността на дейността му и да съответства
на изискванията за добре функционираща и
стабилна система.
(2) Заместник-председателят осъществява
надзор на рисковия профил на всеки инвестиционен посредник и следи да не бъде
превишаван. Оценката на рисковия профил,
свързан с ликвидния риск, взема предвид наймалко моделите и обемите на предлаганите
продукти, управлението на риска, политиката
на финансиране и концентрация.
(3) Заместник-председателят предприема
ефективни действия, когато развитието на
рисковия профил, свързан с ликвидния риск,
може да доведе до нестабилност на инвестиционния посредник или на системата като
цяло и комисията информира ЕБО за предприетите действия.
Чл. 46. Инвестиционният посредник разработва методологии за установяване, измерване,
управление и текущ контрол на източниците
на финансиране, които обхващат:
1. текущите и прогнозираните значими
парични потоци във и произтичащи от ак-
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тиви, задължения и задбалансови позиции,
включително условните задължения;
2. възможния ефект на репутационния риск.
Чл. 47. (1) При управление на ликвидния
риск инвестиционният посредник разграничава, особено при извънредни ситуации,
активите, предоставени като обезпечение,
и свободните от тежести активи, които са
винаги на разположение.
(2) Инвестиционният посредник в случаите
по ал. 1 отчита най-малко следните фактори:
1. лицето, което държи активите;
2. държавата, в която активите са законно
регистрирани в регистър или по сметка;
3. доколко активите са приемливи;
4. могат ли своевременно да бъдат мобилизирани.
(3) Инвестиционният посредник при управлението на ликвидния риск взема предвид
съществуващите законодателни, регулаторни
и оперативни ограничения за прехвърляне
на ликвидни средства и активи, свободни
от тежести между лица, както в рамките на
Европейското икономическо пространство,
така и извън него.
Чл. 48. (1) Инвестиционният посредник
приема правила за редуциране на кредитния
риск, в които разглежда възможността за
използване на различни инструменти, включително въвеждането на система от лимити
и ликвидни буфери, за да бъде в състояние да
устои на редица различни кризисни обстоятелства, както и за адекватно диверсифициране
на структурата на финансиране и достъпа до
източници на финансиране.
(2) Инвестиционният посредник извършва
редовен преглед на правилата по ал. 1 наймалко веднъж годишно до 31 декември на
текущата календарна година.
(3) Инвестиционният посредник за целите
на управлението на ликвидния риск разглежда алтернативни сценарии по отношение на
ликвидните си позиции и на редуциращите
риска фактори и прави преглед поне веднъж
годишно на допусканията, на които се основават решенията му във връзка с източниците
на финансиране.
(4) Алтернативните сценарии по ал. 3 обхващат по-специално задбалансовите позиции
и другите условни задължения, включително
задълженията на дружества със специална
цел – секюритизация (SSPE), или на други
лица със специална цел, по отношение на
които инвестиционният посредник действа
като спонсор или предоставя значителна
ликвидна подкрепа.
(5) Инвестиционният посредник отчита
възможното въздействие на други алтернативни сценарии, свързани със спецификата
на дейността му и с пазара като цяло, както и комбинирани алтернативни сценарии
между двете. Инвестиционният посредник

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

взема предвид различни времеви хоризонти
и различни степени на симулирани условия
на криза.
(6) Инвестиционният посредник коригира
политиката и лимитите за ликвидния риск и
разработва ефективни планове за действие
при непредвидени обстоятелства, като отчита резултатите от алтернативните сценарии,
посочени в ал. 3.
Чл. 49. (1) С цел преодоляване на възможни
ликвидни затруднения инвестиционният посредник разработва планове за възстановяване
на ликвидността, съдържащи подходящи мерки
за прилагането им при евентуален недостиг
на ликвидност, включително по отношение на
клоновете, открити в друга държава членка.
(2) Плановете по ал. 1 подлежат на тестване
поне веднъж годишно и актуализиране въз
основа на получените резултати от алтернативните сценарии, посочени в чл. 46, докладват
се на управителния орган на инвестиционния
посредник и се одобряват от него. Политиката
и процесите за управление на ликвидния риск
се коригират въз основа на резултатите при
необходимост.
(3) Инвестиционният посредник предприема предварително необходимите действия, за
да гарантира, че плановете за възстановяване
на ликвидността могат да бъдат изпълнени
незабавно.
Чл. 50. (1) Инвестиционният посредник при
определяне на риска от прекомерен ливъридж
се съобразява с разпоредбите на част седма
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник приема
политика и процедури, които уреждат риска
от прекомерен ливъридж, които гарантират,
че посредникът установява, управлява и наблюдава риска от прекомерен ливъридж.
(3) Показателите за риска от прекомерен
ливъридж включват коефициент на ливъридж,
изчисляван съгласно чл. 429 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, и несъответствията между активите и задълженията.
(4) Инвестиционният посредник предприема предпазни мерки за преодоляване на
риска от прекомерен ливъридж, надлежно
отчитайки нарастването му поради намаление
на собствения капитал в резултат на очаквани или претърпени загуби, в зависимост от
приложимите счетоводни правила съгласно
българското законодателство с цел да може
да устои на поредица от кризисни ситуации,
свързани с риска от прекомерен ливъридж.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ
Чл. 51. (1) Инвестиционният посредник,
получил лиценз да предоставя инвестиционни
услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ, прилага
изискванията за ликвидност по част шеста от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална
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основа съгласно разпоредбите на чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) С разрешение на заместник-председателя инвестиционният посредник може да бъде
освободен от изискванията за ликвидност по
част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
индивидуална основа в зависимост от естеството, мащаба и сложността на дейностите,
които извършва.
(3) С разрешение на заместник-председателя инвестиционният посредник може да бъде
освободен от изискванията за ликвидност по
част шеста от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
консолидирана основа в зависимост от изискванията на чл. 11, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
Чл. 52. С разрешение на заместник-председателя в случаите по чл. 8 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 инвестиционният посредник,
всички или някои от неговите дъщерни дружества в ЕС могат да бъдат освободени да не
изпълняват задълженията си за ликвидност
по чл. 51 изцяло или частично. В случаите по
изречение първо комисията упражнява надзор
върху ликвидността на лицата в групата на
консолидирана основа като обособена ликвидна подгрупа.
Чл. 53. Инвестиционният посредник представя на комисията цялата информация, касаеща отчитането на ликвидността съобразно
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 54. (1) Въз основа на прегледа и оценката, извършени съгласно чл. 56 – 63 заместник-председателят с решение може да задължи
инвестиционния посредник да спазва специално изискване за ликвидност с цел обхващане
на рисковете, на които е изложен или може
да бъде изложен във връзка с ликвидността,
като вземе предвид следното:
1. конкретния модел на стопанска дейност
на инвестиционния посредник;
2. правилата, процесите и механизмите
на инвестиционни я посредник, вк лючващи въведената вътрешна организаци я на
инвестиционния посредник за спазване на
пруденциалните изисквания и процесите на
преглед на адекватността на капитала му, и
по-специално по чл. 44 – 49;
3. резултатите от прегледа и оценката,
извършени в съответствие с чл. 56;
4. системния ликвиден риск, който застрашава целостта на финансовите пазари.
(2) В случай на несъответствие между
действителната ликвидна позиция на инвестиционния посредник и всички изисквания
за лик ви дност и стаби лно финанси ране,
установени на национално равнище или на
равнището на ЕС, комиси ята, съответно
заместник-председателят, може да приложи
мерките по чл. 118 ЗПФИ или да наложи административни наказания по чл. 127 ЗПФИ.
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Чл. 55. (1) Паричните средства на инвестиционния посредник могат да бъдат държани
на каса или по разплащателни или депозитни
сметки в банка, която не е в производство по
несъстоятелност или поставена под специален
надзор. Паричните средства по разплащателни или депозитни сметки в банка трябва да
бъдат в размер не по-малък от 70 на сто от
всички парични средства на инвестиционния
посредник.
(2) Паричните средства по разплащателни или депозитни сметки в банка, с които
инвестиционният посредник може да се разпорежда по всяко време, трябва да бъдат в
размер не по-малък от 70 на сто от всички
парични средства, като инвестиционни ят
посредник предприема действия за тяхното
диверсифициране.
Г л а в а

ш е с т а

ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР
Раздел I
Надзорен преглед и оценка
Чл. 56. (1) Прегледът и оценката по чл. 10а
ЗПФИ на стратегиите, правилата, процесите
и механизмите, въведени от инвестиционния
посредник, се извършват за съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013,
ЗПФИ и актовете по прилагането им, отчитайки техническите критерии по чл. 57 – 59.
При извършването на прегледа се оценяват:
1. рисковете, на които инвестиционният
посредник е или може да бъде изложен;
2. рисковете, които даден инвестиционен
посредник създава за финансовата система,
като се имат предвид критериите за идентифициране и измерване на системния риск
съгласно чл. 23 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.)
(Регламент (ЕС) № 1093/2010) или съответно
препоръките на Европейския съвет за системен риск (ЕССР); и
3. рисковете, идентифицирани при прилагане на стрес тестове, като се отчитат характерът, мащабът и сложността на дейността
на инвестиционния посредник.
(2) Въз основа на прегледа и оценката по
ал. 1 заместник-председателят определя дали
стратегиите, правилата, процесите и механизмите, въведени от инвестиционния посредник,
техният собствен капитал и/или ликвидни
активи осигуряват стабилно управление и
покритие на рисковете, на които са изложени.
(3) Периодичността, честотата и обхватът на
прегледа и оценката по ал. 1 се определят на
база размера, системното значение, естеството,
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мащаба и сложността на дейността на всеки
инвестиционен посредник, като се отчита
принципът на пропорционалност.
(4) Резултатите от прегледа и оценката
по ал. 1 се актуализират най-малко веднъж
годишно за инвестиционните посредници,
които са включени в плана за извършване на
надзорни проверки по чл. 60, ал. 3.
(5) Комисията информира незабавно ЕБО
за резултатите от прегледа по ал. 1, когато
при извършването му се установи, че даден
инвестиционен посредник може да породи
системен риск съгласно чл. 23 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.
(6) Комисията информира ЕБО за:
1. начина на функциониране на процеса за
извършване на преглед и оценка по ал. 1 – 5;
2. методологията, по която се вземат решенията по чл. 54, 57 – 59, 61 – 63 и 118 ЗПФИ
въз основа на процеса по т. 1.
(7) Комисията може да прилага разработени
от ЕБО насоки относно допълнително уточняване на общи процедури и методологии за
процеса на надзорен преглед и оценка, както
и за оценката на организацията и третирането
на рисковете.
Чл. 57. (1) Освен кредитния, пазарния и
операционния риск прегледът и оценката по
чл. 56 обхващат най-малко:
1. резултатите от извършвани стрес тестове
съгласно чл. 177 от Регламент (ЕС) № 575/2013
от инвестиционните посредници, прилагащи
вътрешнорейтингов подход;
2. излагането на риск от концентрация и
управлението на този риск от страна на инвестиционния посредник, в т.ч. спазването на
изискванията по част четвърта от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и по чл. 39;
3. надеждността, адекватността и начина
на прилагане на политиката и процедурите,
изпълнявани от инвестиционния посредник
за управлението на остатъчния риск, свързан
с използването на признати техники за редуциране на кредитния риск;
4. степента, в която собственият капитал,
притежаван от даден инвестиционен посредник
във връзка с активите, които секюритизира, е
достатъчен предвид икономическата същност
на трансакцията, включително постигнатата
степен на прехвърляне на риска;
5. експозицията към ликвиден риск, неговото измерване и управление от страна на
инвестиционния посредник, в т.ч. разработване
на анализи на алтернативни сценарии, управлението на редуциращите риска фактори,
в т.ч. размера, състава и качеството на ликвидните буфери, както и ефективни планове
за действие при непредвидени обстоятелства;
6. влиянието на ефектите на диверсификацията и начина, по който тези ефекти се
отчитат от системата за измерване на риска;
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7. резултатите от стрес тестовете, провеждани от инвестиционните посредници,
използващи вътрешен модел за изчисляване
на капиталовите изисквания за пазарен риск
съгласно част трета, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
8. географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;
9. бизнес модела на инвестиционния посредник;
10. оценката на системния риск в съответствие с критериите по чл. 56.
(2) За целите на ал. 1, т. 5 заместник-председателят редовно извършва пълна оценка на
цялостното управление на ликвидния риск
от инвестиционния посредник и насърчава
разработването на стабилни вътрешни модели.
(3) При извършването на прегледа по ал. 1,
т. 5 заместник-председателят отчита ролята
на инвестиционния посредник на финансовите пазари, както и възможното въздействие
на своите решения върху стабилността на
финансовата система във всички останали
засегнати държави членки.
(4) По отношение на инвестиционни посредници със сходен рисков профил комисията прилага спрямо тях процес за надзорен
преглед и оценка по чл. 56 по сходен или
идентичен начин.
(5) Сходният рисков профил на инвестиционните посредници се базира на сходни
бизнес модели или географско местоположение на експозициите, изложеност на сходни
рискове или създаване на сходни рискове за
финансовата система, като се определя въз
основа на критериите за оценка на системния
риск по ал. 1, т. 10.
(6) ЕБО издава насоки относно критериите
за извършване на оценка на сходните рискове.
Чл. 58. (1) Заместник-председателят наблюдава всеки инвестиционен посредник, за да
установи дали е осигурил непряка подкрепа
за секюритизация. Ако се установи, че даден инвестиционен посредник е предоставил
скрита подкрепа в повече от един случай,
заместник-председателят предприема необходимите мерки за ограничаване на последствията във връзка с увеличената вероятност
инвестиционният посредник да предоставя в
бъдеще подкрепа на своята секюритизация
и невъзможността да постигне съществено
прехвърляне на риск.
(2) За цел и т е на оцен к ата по ч л. 56,
а л. 2 заместник-председател ят прецен ява
дали направената преоценка на позициите
в търговския портфейл по чл. 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013 дава възможност на
инвестиционния посредник да продаде или
хеджира позициите си в кратък срок, без
да понесе съществени загуби при нормални
пазарни условия.
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(3) Прегледът и оценката включват експозицията на инвестиционния посредник към
лихвения риск, произтичащ от нетърговска
дейност. Заместник-председателят предприема
мерки най-малко към всеки инвестиционен
посредник, чиято икономическа стойност е
спаднала с повече от 20 % от собствения му
капитал в резултат на внезапна и неочаквана
промяна на лихвените проценти с 200 базисни
пункта или такава промяна, дефинирана в
насоките на ЕБО, приети от комисията.
(4) Прегледът и оценката включват експозицията към риска от прекомерен ливъридж,
който се изразява чрез показателите за прекомерен ливъридж, включващи коефициента
на ливъридж, изчисляван съгласно чл. 429
от Регламент (ЕС) № 575/2013. При определянето на адекватността на коефициента
на ливъридж на инвестиционния посредник
и адекватността на стратегиите, правилата,
процесите и механизмите, които е въвел за
управление на риска от прекомерен ливъридж,
заместник-председателят отчита модела на
дейността на инвестиционния посредник.
Чл. 59. (1) При прегледа и оценката по
чл. 56 се разглеждат и оценяват правилата
за управление на инвестиционния посредник, корпоративната му култура и ценности,
както и способността на членовете на управителния и контролния орган да изпълняват
задълженията си.
(2) При извършването на прегледа и оценката заместник-председателят има достъп
най-малко до дневния ред и документите
за заседанията на общото събрание, управителния и контролния орган и комитетите
на инвестиционния посредник, както и до
резултатите от вътрешното или външното
оценяване на дейността на съответния орган.
Раздел II
Организация на надзорните проверки
Чл. 60. (1) Заместник-председателят приема до края на текущата календарна година
план за извършване на надзорни проверки на
инвестиционните посредници за следващата
календарна година.
(2) При изготвянето на плана се взема
предвид процесът на надзорен преглед и
надзорна оценка по чл. 56. Планът съдържа
следното:
1. информация за начина, по който комисията възнамерява да изпълнява задачите си,
и разпределението на ресурсите;
2. информация за инвестиционните посредници, за които се планира да бъдат обект
на засилен надзор, и мерките за такъв надзор
съгласно ал. 3;
3. план за проверки в офисите на инвестиционните посредници, включително в клоновете и дъщерните дружества, установени
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в други държави членки, в съответствие с
чл. 69, ал. 1, чл. 72о, 72п, 116г и 116д ЗПФИ.
(3) Планът за извършване на надзорни
проверки включва следните инвестиционни
посредници:
1. посредниците, за които резултатите от
проведените стрес тестове по чл. 57, ал. 1, т. 1
и 7 и чл. 61 или резултатите от процеса за
надзорен преглед и надзорна оценка показват
значителни рискове за текущата им финансова стабилност или показват нарушаване на
изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013,
ЗПФИ и актовете по прилагането им;
2. посредниците, които създават системен
риск за финансовата система;
3. всеки друг инвестиционен посредник,
за който комисията счита, че е необходимо
извършването на проверка.
(4) Въз основа на резултатите от прегледа
и оценката по чл. 56 заместник-председателят
може да предприеме и допълнителни мерки
по отношение на всеки инвестиционен посредник, а именно:
1. увеличаване на броя или честотата на
проверките на място;
2. осигуряване на постоянно присъствие
на представители на комисията в седалището, клоновете/офисите на инвестиционния
посредник;
3. представяне на допълнителна информация или по-често представяне на регулярна
информация от страна на инвестиционния
посредник;
4. извършване на допълнителни или почести прегледи на оперативните или стратегическите планове или плановете за дейността
на институцията;
5. извършване на тематични проверки за
наблюдение на конкретни рискове, за които
има вероятност да се реализират, или конкретни дейности, политики или прилагани
практики.
(5) Приемането на план за извършване на
надзорни проверки от комисията не възпрепятства компетентните органи на приемащата
държава членка да провеждат за всеки отделен
случай проверки и инспекции на място на
дейностите, извършвани от клоновете на инвестиционни посредници на тяхна територия
в съответствие с чл. 116г ЗПФИ.
(6) Приемането на план за извършване на
надзорни проверки от компетентните органи
на държавата членка по произход не възпрепятства комисията да провежда за всеки отделен случай проверки и инспекции на място
на дейностите, извършвани от клоновете на
инвестиционни посредници на територията
на Република България в съответствие с
чл. 116д ЗПФИ.
Чл. 61. (1) Заместник-председателят извършва най-малко веднъж годишно, а при
нужда – и по-често, надзорни стрес тестове на
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инвестиционните посредници за улесняване
на процеса за преглед и оценка по чл. 56.
(2) Комисията прилага методика за извършване на стрес тестове по ал. 1 съобразно
насоки, разработени от ЕБО.
Чл. 62. (1) В случаите на издадено разрешение от комисията на инвестиционния
посредник за използване на вътрешни модели
за оценка на риска заместник-председателят
прави редовен преглед най-малко веднъж на
три години на спазването на изискванията
по отношение на вът решните модели за
изчисляване на капиталовите изисквания в
съответствие с част трета от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(2) Въз основа на извършения преглед по
ал. 1 заместник-председателят анализира и
оценява промените в дейността на инвестиционния посредник и прилагането на тези
модели спрямо въведените нови продукти и
уведомява за извършения преглед комисията.
(3) При установяване на съществени недостатъци по отношение на обхващането на
рисковете от вътрешния модел на инвестиционния посредник комисията, съответно
заместник-председателят, предприема действия за отстраняване на недостатъците или
предприема конкретни мерки за ограничаване
на последиците от тях, в т.ч. налагане на повисоки мултипликационни коефициенти или
увеличаване на капитала или други действия,
имащи за цел отстраняване на констатираните
недостатъци.
(4) Заместник-председателят анализира и
преценява по-специално дали инвестиционният посредник използва добре разработени
и съвременни техники и практики при вътрешните модели.
(5) Ако по отношение на вътрешния модел
за пазарен риск, прилаган от инвестиционния
посредник, се наблюдават множество случаи
на превишения по чл. 366 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, които показват, че моделът не е
достатъчно точен или не съответства на одобрения, комисията отнема разрешението за
използване на вътрешния модел или налага
съответни мерки за осигуряване на бързото
му усъвършенстване.
Чл. 63. (1) В случаите на издадено разрешение от комисията на инвестиционния
посредник за използване на вътрешни модели
за изчисляването на капиталовите изисквания
в съответствие с част трета от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и когото инвестиционният
посредник вече не отговаря на изискванията
за прилагане на този модел, той представя в
7-дневен срок от установяването приемливи
за комисията доказателства, че неспазването
на тези изисквания няма съществен ефект
върху резултата от прилагането на модела или
представя план за действие за своевременно
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възстановяване на спазването на изискванията
и определя срока за изпълнението на плана.
(2) Комисията може да задължи инвестиционния посредник да измени предложения
план в ал. 1, ако има вероятност той да не
доведе до пълно спазване на изискванията
или ако срокът за неговото осъществяване
е неприемлив.
(3) Ако вероятността инвестиционният
пос ред н и к да въ зс та нови спа зва не т о на
изиск ва н и я та в п рием л и в за ком иси я та
срок е малка или когато инвестиционният
посредник не е представил доказателства,
удостоверяващи, че ефектът от неспазването
е несъществен, комисията отнема даденото
разрешение за използване на вътрешния модел
или ограничава разрешението до областите, в
които изискванията са спазени или в които в
приемлив срок може да се постигне спазване
на изискванията.
(4) Инвестиционният посредник спазва
насоките на ЕБО относно препоръчителните
техники, приети от комисията.
Г л а в а

с е д м а

ОТЧЕТНОСТ, ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
Раздел I
Задължение за водене на отчетност и съхраняване на информацията
Чл. 64. (1) Инвестиционният посредник
следи за спазването на пруденциалните изисквания в Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ
и актове по прилагането им и прави вътрешен анализ на адекватността на капитала на
индивидуална основа.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява
на индивидуална основа и от всеки инвестиционен посредник, който не е включен в
консолидацията по чл. 19 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) Инвестиционният посредник разполага с надеждни, ефективни и изчерпателни
стратегии и процеси за постоянно оценяване
и поддържане на размера, видовете и разпределението на вътрешния капитал, който
е адекватен за покриване на рисковете със
съответния характер и степен, на които е
или може да бъде изложен. Изискването по
изречение първо се прилага от инвестиционните посредници както на индивидуална,
така и на консолидирана основа.
(4) Стратегиите и процесите по ал. 3 се
подлагат от инвестиционния посредник на
редовен вътрешен преглед най-малко един
път годишно до 31 декември на текущата
календарна година с цел гарантиране изчерпателността и пропорционалността на естеството, мащаба и сложността на дейностите на
инвестиционния посредник.
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(5) Вътрешната организация, административните и счетоводните процедури на инвестиционния посредник осигуряват възможност
на комисията да установи по всяко време
съответствието с пруденциалните изисквания по Регламент (ЕС) № 575/2013, ЗПФИ и
актовете по прилагането им.
(6) В случаите, когато инвестиционен посредник е контролиран от финансов холдинг
майка или финансов холдинг майка със смесена дейност в степента и по начина, уредени
в част първа, дял ІІ, глава 2, раздели 2 и 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, той изпълнява задължението по ал. 3 и 4 въз основа на
консолидираното състояние на съответния
финансов холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност.
(7) А ко финансов хол динг майка или
финансов холдинг майка със смесена дейност на територията на Република България
контролира повече от една институция, ал. 6
се прилага само спрямо инвестиционния посредник, върху който се упражнява надзор
на консолидирана основа в съответствие с
чл. 70 ЗПФИ.
(8) Инвестиционен посредник, който е
дъщерно дружество, изпълнява изискванията
на ал. 3 и 4 на подконсолидирана основа,
ако той или неговото предприятие майка,
когато последното е финансов холдинг или
финансов холдинг със смесена дейност, притежават институция, финансова институция
или управляващо дружество като дъщерно
дружество в трета държава или имат дялово
участие в такова предприятие.
Чл. 65. (1) Инвестиционният посредник
ежедневно изготвя на индивидуална основа
аналитична оборотна ведомост и отчети за
финансова информац и я съгласно МСФО
(FINREP), както и отчет за капиталова адекватност и ликвидност (COREP) по утвърдени
образци.
(2) Инвестиционният посредник ежедневно
извършва оценка на позициите си в търговския
портфейл в съответствие с разпоредбите на
част трета, дял І, глава 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) На позициите в инвестиционния портфейл се извършва оценка по пазарни цени
най-малко веднъж месечно към последния
работен ден от съответния месец. Когато не
е възможна оценка по пазарни цени, инвестиционният посредник извършва оценка на
позициите в инвестиционния портфейл по
модел, определен в правила.
(4) Отчетите по ал. 1, информацията за
пазарните цени, параметрите и моделите за
оценяване на финансовите инструменти и
други данни, въз основа на които се изготвят
отчетите, се съхраняват най-малко 5 години
на хартиен, магнитен, оптичен или друг тех-
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нически носител при условията и по реда на
глава шеста от Закона за счетоводството, като
се прави архивно копие на външен носител.
Чл. 66. (1) За текущо отчитане и контрол на
финансовите си позиции с достатъчно висока
точност инвестиционният посредник е длъжен
да разполага по всяко време с необходимото
програмно и техническо осигуряване.
(2) Писмени сведения за техническото и
програмното осигуряване по ал. 1 се представят на комисията в 14-дневен срок от
влизането в сила на решението за вписване
в търговския регистър на дружеството, съответно на промяната в предмета на дейност,
след получаване на лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник.
(3) Сведение за промените в програмното
осигуряване се представят в комисията в
7-дневен срок от извършването на промените.
(4) Ако техническото или програмното осигуряване не създава достатъчна възможност
за своевременно, точно и пълно наблюдение
и надзор върху финансовото състояние на инвестиционния посредник, заместник-председателят може да даде задължителни указания.
Раздел II
Задължение за оповестяване на информацията
Чл. 67. (1) Инвестиционният посредник
оповестява информация по част осма от Регламент (ЕС) № 575/2013 на индивидуална
основа веднъж годишно в срок 90 дни от
завършването на финансовата година, а в
срок 180 дни от завършването на финансовата година – съответната информация на
консолидирана основа.
(2) Предприятията майки на инвестиционния посредник ежегодно публикуват в пълен
вид или чрез препратки към равностойна
информация описание на правната си структура и управленската и организационната
структура на групата от институции.
(3) Инвестиционният посредник оповестява цялата или част от информацията по
ал. 1 с по-малка периодичност по решение
на заместник-председателя.
(4) Инвестиционните посредници и предприятията майки оповестяват информацията
по ал. 1 и 2 най-малко на интернет страницата си.
Чл. 68. (1) Инвестиционният посредник
оповестява на своята интернет страница информация относно спазването на изисквания
на разпоредбите по чл. 24а, ал. 1, чл. 38а,
ЗПФИ и чл. 18 – 32.
(2) Инвестиционният посредник разкрива
публично в годишния си доклад доходността
на активите, изчислена, като нетната им печалба се раздели на общото балансово число.
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Раздел III
Задължение за представяне на информация
на комисията от инвестиционните посредници
Чл. 69. (1) Инвестиционният посредник
представя на комисията на индивидуална и
консолидирана основа информация за собствения капитал и капиталовите изисквания
по чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и
финансова информация по реда и в сроковете
чл. 99 – 101 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) За целите на представянето на информацията по ал. 1 инвестиционният посредник
спазва изискванията на техническите стандарти
за изпълнение по чл. 99, ал. 5 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(3) Инвестиционният посредник представя
информацията по ал. 1 на комисията по реда
на чл. 99, ал. 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 70. (1) Инвестиционните посредници,
които не са лицензирани да предоставят допълнителни услуги по чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗПФИ
и които извършват една или повече инвестиционни услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2, 4 и/или
5 ЗПФИ, и които нямат право да държат пари
и ценни книжа на клиенти и за които по тази
причина не могат да възникнат задължения
към клиенти, представят в комисията всяко
тримесечие до 15-о число на следващия месец
след изтичане на отчетния период счетоводен
баланс и отчет за приходите и разходите и
допълнителни справки по одобрени от заместник-председателя форми.
(2) Инвестиционните посредници с изключение на тези по ал. 1 представят в комисията всяко тримесечие до 15-о число на
следващия месец след изтичане на отчетния
период допълнителни справки по одобрени от
заместник-председателя форми.
(3) По искане на заместник-председателя
инвестиционните посредници представят допълнителна информация, включително отчети
за финансова информация, както и отчет за
капиталова адекватност и ликвидност, за пократък период.
(4) Инвестиционният посредник представя
на комисията в срок до 90 дни от завършването
на финансовата година годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и консолидиран финансов отчет, заверен от регистриран
одитор, ако изготвят такъв, в срок до 180 дни
от завършването на финансовата година.
(5) По искане на заместник-председателя
инвестиционният посредник представя допълнителни сведения и разяснения по отчетите,
включително аналитични справки по всяка
позиция.
Чл. 71. Инвестиционният посредник уведомява комисията за случаите, когато насрещните страни, с които са сключени репо-сделки,
обратно репо-сделки или договори за заем на
ценни книжа, не спазват ангажиментите си по
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тези сделки и договори, незабавно, но не покъсно от следващия работен ден след датата
на неизпълнение.
Чл. 72. Инвестиционният посредник представя на комисията информация за ликвидността си на индивидуална и консолидирана основа
по реда и в сроковете, посочени в чл. 415 от
Регламент (ЕС) № 575/2013. По реда на същия
член инвестиционните посредници отчитат и
елементите на стабилното финансиране, посочени в чл. 427 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 73. (1) Инвестиционният посредник
представя на комисията информация за големите си експозиции и другите големи експозиции по чл. 394, ал. 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и допълнително информацията по
чл. 394, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
на консолидирана основа със съдържание и в
срокове, определени в регламента.
(2) За целите на представянето на информацията по ал. 1 инвестиционният посредник
спазва изискванията на техническите стандарти
за изпълнение по чл. 394, ал. 4 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(3) Инвестиционният посредник съгласно
чл. 72р ЗПФИ уведомява комисията за всяка
значима сделка с холдинга майка със смесена
дейност и с дружествата в холдинга. Сделките
се считат значими, ако общата им стойност е
над една трета от по-ниската стойност на активите на инвестиционния посредник съгласно
последния одитиран или последния изготвен
счетоводен баланс.
Чл. 74. (1) Инвестиционният посредник
представя на комисията по реда на чл. 430
от Регламент (ЕС) № 575/2013 информация
относно съотношението на ливъридж и компонентите му, изчислени съгласно чл. 429 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) За целите на представянето на информацията по ал. 1 инвестиционният посредник
спазва изискванията на техническите стандарти
за изпълнение по чл. 430, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 75. (1) Инвестиционният посредник
предоставя на комисията заедно с годишните
финансови отчети данни за предходната година,
както следва:
1. данни по чл. 450, параграф 1, букви „ж“,
„з“ и „и“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. броя на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на 100 000 лв.
за финансовата година, включително професионалните им задължения, сфера на дейност,
основните елементи на общото възнаграждение, премии, дългосрочни облаги и пенсионни
вноски.
(2) Комисията анализира информацията по
ал. 1, т. 1 с цел сравняване на тенденциите и
практиките за възнагражденията. Комисията
предоставя получената информация на ЕБО.
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РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ И
ОДОБРЕНИЯ
Чл. 76. (1) За издаване на разрешения и
одобрения по тази наредба и по Регламент
(ЕС) № 575/2013 се подава заявление до комисията, към което се прилагат доказателства
за спазването на съответните изисквания.
(2) Въз основа на представените документи
комисията, съответно заместник-председателят, установява доколко са спазени изискванията за издаване на исканото разрешение
или одобрение. Ако представените данни или
документи са непълни или нередовни или е
нужна допълнителна информация или доказателства за верността на данните, комисията,
съответно заместник-председателят, изпраща
на заявителя съобщение за констатираните
непълноти или несъответствия или за исканата допълнителна информация и документи
и определя срок за отстраняването им.
(3) Ако съобщението по ал. 2 не бъде прието
на посочения от заявителя адрес за кореспонденция, срокът за представянето на данните
или документите тече от поставянето на съобщението на специално определено за целта
място в сградата на комисията. Последното
обстоятелство се удостоверява с протокол,
съставен от длъжностни лица, определени
със заповед на председателя на комисията.
(4) Комисията, съответно заместник-председателят, се произнася по заявлението в срок
до 14 дни от получаването му, освен ако не е
посочен друг срок, а когато са били поискани
допълнителни данни и документи – от получаването им. Заместник-председателят писмено
уведомява заявителя за взетото решение в
3-дневен срок от издаването му.
Г л а в а

д е в е т а

К АПИТАЛОВИ БУФЕРИ
Раздел I
Общи положения и понятия
Чл. 77. Разпоредбите на тази глава се прилагат само за инвестиционни посредници, които
са лицензирани да предоставят инвестиционни
услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ.
Чл. 78. По смисъла на тази глава:
1. „Предпазен капиталов буфер“ е собственият капитал, който инвестиционният посредник трябва да поддържа съгласно чл. 79.
2. „Специфичен за инвестиционния посредник антицикличен капиталов буфер“ е
собственият капитал, който инвестиционният посредник трябва да поддържа съгласно
чл. 82 и 84.
3. „Буфер за глобално системно значима
институция“ е собственият капитал, който се
изисква да бъде поддържан съгласно чл. 88.
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4. „Буфер за друга системно значима институция“ е собственият капитал, който може да
се изисква да бъде поддържан съгласно чл. 91.
5. „Буфер за системен риск“ е собственият
капитал, който се изисква или може да се
изиска да бъде поддържан от инвестиционния
посредник съгласно чл. 98 – 107.
6. „Комбинирано изискване за буфер“ е
общият размер на базовия собствен капитал
от първи ред, който е необходим за покриване на изискването за предпазния капиталов
буфер, допълнен със специфичния за инвестиционния посредник антицикличен капиталов
буфер, буфера за глобално системно значима
институция, буфера за друга системно значима
институция и буфера за системен риск, ако
са приложими.
7. „Ниво на антицикличния буфер“ е нивото,
което инвестиционният посредник трябва да
прилага, за да изчисли специфичния за него
антицикличен капиталов буфер, и което се
определя съгласно чл. 110 – 116 или от съответния орган на трета държава в зависимост
от конкретния случай.
8. „Вътрешно лицензиран инвестиционен
посредник“ е инвес т иц ионен посредник,
лицензиран в държавата членка, за който
определянето на нивото на антицикличния
буфер се извършва от комисията.
9. „Индикатор за буфера“ е сравнимо ниво
на буфера, изчислено в съответствие с насоки
на ЕССР за определяне на нивото на антицикличния буфер.
Раздел ІІ
Предпазен капиталов буфер и специфичен
антицикличен капиталов буфер
Чл. 79. (1) Инвестиционният посредник
поддържа предпазен капиталов буфер, който е
капиталово изискване в допълнение на базовия
собствен капитал от първи ред, поддържан
за покриване на капиталовото изискване, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Инвестиционният посредник изпълнява изискването за поддържане на предпазен
капиталов буфер с базов собствен капитал
от първи ред.
(3) Предпазният капиталов буфер се равнява
на 2,5 % от общата сума на общата рискова
експозиция на инвестиционния посредник на
индивидуална и консолидирана основа, изчислена по чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и приложима в съответствие с част
първа, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 80. (1) Ако инвестиционен посредник
отговоря на критериите за малко и средно
предприятие, може да поиска да бъде освободен от поддържането на предпазен капиталов
буфер по чл. 79, ал. 1.
(2) Комисията взема решение в едномесечен
срок за освобождаване по реда на чл. 76, ако
освобождаването не води до застрашаване
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стабилността на финансовата система в Република България.
(3) При промяна в микро- и макроикономическата среда, с което се застрашава
стабилността на финансовата система в Република България, комисията взема решение
да бъде отменено освобождаването по ал. 2.
(4) Комисията уведомява Европейската
комисия, ЕССР, ЕБО и компетентните органи
на засегнатите държави членки съответно за
всяко свое решение по ал. 2 и 3.
(5) Категоризирането на инвестиционен
посредник като малко или средно предприятие се извършва въз основа на критериите по
Закона за малките и средните предприятия.
Чл. 81. (1) Инвестиционният посредник
не може да използва базовия собствен капитал от първи ред, определен за покриване
на изискването за поддържане на предпазен
капиталов буфер по чл. 79 за изпълнение на
изискванията, наложени по чл. 118, ал. 1,
т. 11 – 22 ЗПФИ.
(2) В случай на неизпълнение на изискванията по чл. 79, ал. 1 – 3 инвестиционният
посредник подлежи на ограничения по отношение на разпределенията, предвидени в
чл. 119, ал. 2, 3 и 5.
Чл. 82. (1) Инвестиционният посредник
поддържа специфичен антицикличен капиталов буфер, който е капиталово изискване в
допълнение на базовия собствен капитал от
първи ред, поддържан за покриване на капиталовото изискване, по чл. 92 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, както и на изискването за
поддържане на предпазен капиталов буфер
по чл. 79 и на всички изисквания, наложени
по чл. 118, ал. 1, т. 11 – 22 ЗПФИ.
(2) Инвестиционният посредник изпълнява
изискването за поддържане на специфичен антицикличен капиталов буфер с базов собствен
капитал от първи ред.
(3) Специфичният антицикличен капиталов буфер се изчислява като общата сума от
рисковите експозиции на инвестиционния
посредник, изчислени в съответствие с чл. 92,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
умножени по среднопретеглената стойност
на нивата на антицикличния буфер, които
се изчисляват съгласно чл. 118, ал. 1 – 4 на
индивидуална и консолидирана основа, приложима в съответствие с част първа, дял II
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 83. (1) Ако инвестиционен посредник
отговаря на критериите за малко и средно
предприятие, може да поиска да бъде освободен
от поддържането на специфичен антицикличен
капиталов буфер по чл. 82, ал. 1.
(2) Комисията взема решение в едномесечен
срок за освобождаване по реда на чл. 76, ако
освобождаването не води до застрашаване
стабилността на финансовата система в Република България.
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(3) При промяна в микро- и макроикономическата среда, с което се застрашава
стабилността на финансовата система в Република България, комисията взема решение
да бъде отменено освобождаването по ал. 2.
(4) Комисията уведомява Европейската
комисия, ЕССР, ЕБО и компетентните органи
на засегнатите държави членки съответно за
всяко свое решение по ал. 2 и 3.
(5) Категоризирането на инвестиционен
посредник като малко или средно предприятие се извършва въз основа на критериите по
Закона за малките и средните предприятия.
Чл. 84. В случай на неизпълнение на изискванията по чл. 82 инвестиционният посредник подлежи на ограничения по отношение
на разпределенията, предвидени в чл. 119,
ал. 2, 3 и 5.
Раздел ІІІ
Буфери за глобални и други системно значими институции, спрямо които комисията
упражнява надзор на консолидирана основа
Чл. 85. (1) Глобално системно значима
институция, наричана по-нататък „Г-СЗИ“,
може да е инвестиционен посредник майка от
ЕС, финансов холдинг майка от ЕС, финансов
холдинг майка със смесена дейност от ЕС или
инвестиционен посредник, получил лиценз
по реда на ЗПФИ, спрямо които комисията
упражнява надзор на консолидирана основа.
(2) Г-СЗИ по ал. 1 не може да е инвестиционен посредник, който е дъщерен за инвестиционен посредник майка от ЕС, на финансов
холдинг майка от ЕС или на финансов холдинг
майка със смесена дейност от ЕС.
(3) Г-СЗИ по ал. 1 се идентифицира от
комисията на консолидирана основа между
субектите по ал. 1.
(4) Г-СЗИ се идентифицира на основата на
методика, съдържаща следните категории:
1. размер на групата;
2. взаимосвързаност на групата с финансовата система;
3. заменяемост на услугите или на финансовата инфраструктура, предоставяна от групата;
4. сложност на групата;
5. трансгранична дейност на групата, в т.ч.
трансгранична дейност между държави членки
и между държава членка и трета държава.
(5) Методиката по ал. 4 се използва за
получаване на цялостен рейтинг за всяко
лице по ал. 1 – 3, което дава възможност то
да бъде установено и разпределено в дадена
подкатегория съгласно чл. 89.
(6) Комисията идентифицира Г-СЗИ по
ал. 1, като всяка категория по ал. 4 получава
еднаква тежест и се състои от количествени
показатели.
Чл. 86. (1) Друга системно значима институция, наричана по-нататък „Д-СЗИ“, може
да е инвестиционен посредник майка от ЕС,
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финансов холдинг майка от ЕС, финансов
холдинг майка със смесена дейност от ЕС или
инвестиционен посредник, получил лиценз
по реда на ЗПФИ, спрямо които комисията
упражнява надзор на консолидирана или
подконсолидирана, или индивидуална основа.
(2) Д-СЗИ се идентифицира от комисията
между субектите по ал. 1.
(3) Д-СЗИ се определя в съответствие с
ал. 1 и 2 и се идентифицира на основата на
най-малко един от следните критерии:
1. размер;
2. значимост за икономиката на ЕС или
на Република България;
3. значимост на трансграничните дейности;
4. взаимосвързаност на инвестиционния
посредник или групата с финансовата система.
(4) Комисията спазва насоките на ЕБО във
връзка с критериите за условията за прилагане
на разпоредбите по ал. 1 – 3 относно оценяването на Д-СЗИ, за които е взела решение
да прилага.
Чл. 87. (1) Комисията съобщава идентифицираните Г-СЗИ и Д-СЗИ и съответните
подкатегории, в които е разпределена всяка
Г-СЗИ, на Европейската комисия, ЕССР и
ЕБО. Комисията ги обявява публично, както и подкатегорията, в която е разпределена
всяка Г-СЗИ.
(2) Комисията ежегодно прави преглед на
идентифицираните Г-СЗИ и Д-СЗИ, както и
на разпределението на Г-СЗИ в съответните
подкатегории.
(3) Комисията уведомява за резултата от
извършения преглед съответната системно
значима институция, Европейката комисия,
ЕССР и ЕБО. Комисията обявява публично
актуализирания списък на идентифицираните
Г-СЗИ и Д-СЗИ и подкатегорията, в която е
разпределена всяка Г-СЗИ.
Чл. 88. (1) Институция, идентифицирана
като глобално системно значима, на консолидирана основа, поддържа задължителен буфер
за Г-СЗИ, съответстващ на подкатегорията,
в която попада.
(2) Буферът за Г-СЗИ се състои от базов
собствен капитал от първи ред.
(3) Буферът за Г-СЗИ е в допълнение спрямо съществуващия базов собствен капитал
от първи ред.
Чл. 89. (1) Подкатегориите на Г-СЗИ са
най-малко пет.
(2) Долната граница и границите между
съответните подкатегории се определят от
рейтингите.
(3) Рейтингите, определящи границата между съседни подкатегории, са ясно определени
и се подчиняват на принципа за постоянно
линейно увеличение на системната значимост,
като за всяка подкатегория се получава линейно увеличение на изискването за допъл-

БРОЙ 52

ДЪРЖАВЕН

нителен базов собствен капитал от първи ред,
с изключение на най-високата подкатегория.
(4) Системната значимост е очакваното
влияние от въздействието на Г-СЗИ върху
глобалния финансов пазар.
(5) На най-ниската подкатегория се определя буфер за Г-СЗИ в размер 1 % от общата
стойност на рисковата експозиция, изчислена
съгласно чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, а буферът за всяка подкатегория
се увеличава със стъпка 0,5 % от общата
сума на рисковата експозиция, изчислена
съгласно чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, до четвъртата подкатегория
включително. За най-високата подкатегория на
буфера за Г-СЗИ се определя буфер в размер
3,5 % от общата сума на рисковата експозиция,
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
Чл. 90. (1) Без да засяга разпоредбите на
чл. 85 и като упражнява разумно надзорните
си правомощия, комисията може да:
1. премести Г-СЗИ от по-ниска в по-висока
подкатегория;
2. премести инстит у ци ята, посочена в
чл. 86, с общ рейтинг, който е по-нисък от граничната стойност на най-ниската подкатегория
за включване като Г-СЗИ; тази институция
може да бъде категоризирана в най-ниската
подкатегория или по-висока.
(2) Комисията уведомява ЕБО и представя
мотивите си за взетото решение по ал. 1, т. 2.
Чл. 91. (1) Институцията, идентифицирана
като друга системно значима, на консолидирана, подконсолидирана или индивидуална
основа, може да поддържа буфер за Д-СЗИ.
(2) Буферът за Д-СЗИ се състои от базов
собствен капитал от първи ред.
(3) Буферът за Д-СЗИ е в допълнение спрямо съществуващия базов собствен капитал
от първи ред.
(4) Буферът за Д-СЗИ е в размер до 2 %
от общата стойност на рисковата експозиция,
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, като се спазват
критериите за идентифициране на Д-СЗИ.
Чл. 92. (1) Комисията с решение може да
изисква от всяка една Д-СЗИ на консолидирана, подконсолидирана или на индивидуална
основа, както е приложимо, да поддържа
буфер за Д-СЗИ.
(2) При поставяне на изискване за поддържане на Д-СЗИ комисията следи:
1. буферът да не води до несъразмерни отрицателни последици за цялата или за части
от финансовата система на други държави
членки или на ЕС като цяло или да създава
пречка за функционирането на вътрешния
пазар;
2. буферът да се преразглежда от комисията
поне веднъж годишно.
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Чл. 93. (1) Преди първоначалното или
последващо определяне на буфер за Д-СЗИ
комисията уведомява Европейската комисия,
ЕССР, ЕБО, както и компетентните и определените органи на съответните държави
членки, един месец преди публикуването на
решението по чл. 92, ал. 1.
(2) Уведомлението по ал. 1 трябва да съдържа:
1. обосновка на вероятността изискването
за поддържане на буфер за Д-СЗИ да бъде
ефективно и пропорционално средство за
намаляване на риска;
2. оценка на вероятното положително или
отрицателно въздействие на буфера за Д-СЗИ
върху вътрешния пазар, направена въз основа
на наличната информация;
3. нивото на буфера за Д-СЗИ, което комисията реши да определи.
Чл. 94. Г-СЗИ и Д-СЗИ не използват базовия
собствен капитал от първи ред, поддържан
за покриване на изискванията по чл. 88 и
91, за покриване на изискванията по чл. 92
от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 79, чл. 82,
както и на изискванията, наложени по чл. 118,
ал. 1, т. 11 – 22 ЗПФИ.
Чл. 95. (1) Когато Д-СЗИ е дъщерна на
Г-СЗИ и Д-СЗИ, която е инвестиционен посредник майка от ЕС и за нея е определено
изискване за буфер за Д-СЗИ на консолидирана
основа, приложимият на индивидуална или
подконсолидирана основа буфер за дъщерното
дружество не може да надвишава по-голямата
от двете стойности:
1. 1 % от нивото на общата рискова експозиция, изчислено съгласно чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. нивото на буфера за Г-СЗИ и Д-СЗИ, приложимо за групата на консолидирана основа.
(2) Ограничението по ал. 1 не засяга изискванията по чл. 98 – 107 и чл. 91.
Чл. 96. (1) На група, на която на консолидирана основа се поставя изискване за
поддържане на буфер за Г-СЗИ и/или буфер
за Д-СЗИ, и/или буфер за системен риск, се
прилага по-високият буфер между:
1. буфер за Г-СЗИ и Д-СЗИ;
2. буфер за Г-СЗИ, буфер за друг Д-СЗИ и
буфер за системен риск по чл. 98 – 107.
(2) Когато институция на индивидуална
или на подконсолидирана основа подлежи на
изискване за поддържане на буфер за Д-СЗИ
и буфер за системен риск, се прилага по-високият от тях.
(3) В случая по ал. 1 и 2 и когато инвестиционният посредник е част от група или
подгрупа, към която принадлежи Г-СЗИ и
Д-СЗИ, комбинираното изискване за буфер за
инвестиционния посредник на индивидуална
основа не може да е по-малко от сбора на:
1. предпазен капиталов буфер;
2. специфичния антицикличен капиталов
буфер;
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3. по-високата стойност измежду буфера за
Д-СЗИ и буфера за системен риск, приложими
към него на индивидуална основа.
Чл. 97. (1) Независимо от изискванията по
чл. 96, когато буферът за системен риск се
прилага за всички експозиции в Република
България с цел да се преодолее макропруденциалния риск на Република България, но не
се прилага за експозиции извън Република
България, този буфер е кумулативен към буфера за Г-СЗИ и Д-СЗИ по този раздел.
(2) В случая по ал. 1 и когато инвестиционният посредник е част от група или
подгрупа, към която принадлежи Г-СЗИ и
Д-СЗИ, комбинираното изискване за буфер за
инвестиционния посредник на индивидуална
основа не може да е по-малко от сбора на:
1. предпазен капиталов буфер;
2. специфичния антицикличен капиталов
буфер;
3. сбора от буфера за Д-СЗИ и буфера за
системен риск, приложими към него на индивидуална основа.
Раздел ІV
Буфер за системен риск
Чл. 98. (1) С решение на комисията може
да се определи буфер за системен риск за
сектора на инвестиционните посредници,
чиято цел е предотвратяване и намаляване
на дългосрочни нециклични системни или
макропруденциални рискове, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 575/2013
и биха могли да предизвикат смущения във
финансовата система и които са в състояние
да предизвикат тежки отрицателни последици за системата и за реалната икономика в
Република България.
(2) Комисията може да определи буфера
за системен риск за всички инвестиционни
посредници или за група от инвестиционни
посредници с подобен рисков профил.
(3) Буферът за системен риск е съставен от
базов собствен капитал от първи ред.
(4) Буферът за системен риск може да се
прилага за експозициите в Република България, а може също да се прилага за експозиции
в трети държави. Буферът за системен риск
може да се прилага и за експозиции в други
държави членки при условията на чл. 105.
Чл. 99. (1) За целите на чл. 98 от инвестиционните посредници може да се изисква
да поддържат освен базовия собствен капитал от първи ред, необходим за изпълнение
на капиталовото изискване съгласно чл. 92
от Регламент (ЕС) № 575/2013, и буфер за
системен риск от базовия собствен капитал
от първи ред в размер на най-малко 1 % от
експозициите, към които се прилага буферът,
съгласно чл. 98 на индивидуална, консолидирана или подконсолидирана основа, както
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е приложимо в съответствие с част първа,
дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Комисията може да изиска инвестиционният посредник да поддържа буфера за
системен риск на индивидуална, както и на
консолидирана основа.
(3) Инвестиционният посредник не може да
използва базовия собствен капитал от първи
ред, поддържан за покриване на изискването
за поддържане на буфер за системен риск за
покриване на изисквания по чл. 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013, чл. 79 – 84, както и
на изисквания, наложени по чл. 118, ал. 1,
т. 11 – 22 ЗПФИ.
Чл. 100. (1) Когато на група, идентифицирана като системно значима институция с
поставено на консолидирана основа изискване
за буфер за Г-СЗИ или Д-СЗИ, е поставено
и изискване за буфер за системен риск на
консолидирана основа, се прилага по-високият буфер.
(2) На институция, на която на индивидуална или на подконсолидирана основа е
поставено изискване за буфер за Д-СЗИ и
буфер за системен риск, се прилага по-високият от тях.
(3) Независимо от ал. 1 и 2, когато буферът за системен риск се прилага за всички
експозиции в държавата членка, наложила
изискването за този буфер с цел да се преодолее макропруденциалния риск на държавата
членка, но не се прилага за експозиции извън
тази държава членка, този буфер за системен
риск е кумулативен към буфера за Г-СЗИ и
Д-СЗИ.
(4) В случай на ал. 1 и 2 и когато инвестиционният посредник е част от група или
подгрупа, към която принадлежи Г-СЗИ или
Д-СЗИ, комбинираното изискване за буфер за
инвестиционния посредник на индивидуална
основа не може да е по-малко от сбора на:
1. предпазен капиталов буфер;
2. специфичен антицикличен капиталов
буфер;
3. по-високата стойност измежду буфера
за Д-СЗИ или буфера за системен риск, приложими към него на индивидуална основа.
(5) В случай на ал. 3 и когато инвестиционният посредник е част от група или
подгрупа, към която принадлежи Г-СЗИ и
Д-СЗИ, комбинираното изискване за буфер за
инвестиционния посредник на индивидуална
основа не може да е по-малко от сбора на:
1. предпазния капиталов буфер;
2. специфичния антицикличен капиталов
буфер;
3. сбора от буфера за Д-СЗИ и буфера за
системен риск, приложими към него на индивидуална основа.
Чл. 101. (1) Буферът за системен риск се
прилага към всички инвестиционни посре-
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дници или към една или повече подгрупи от
инвестиционните посредници.
(2) Буферът за системен риск се определя
постепенно или чрез използване на равни
или нарастващи интервали със стъпка от
0,5 процентни пункта.
(3) За различните подгрупи от сектора могат да бъдат въведени различни изисквания
за поддържане на буфер за системен риск.
Чл. 102. При поставяне на изискване за
поддържане на буфер за системен риск комисията следи буферът:
1. да не води до прекомерни отрицателни
последици за цялата или за части от финансовата система на други държави членки
или на ЕС като цяло, като създава пречка за
функционирането на вътрешния пазар;
2. да се преразглежда от комисията поне
веднъж на всеки две години.
Ч л. 103. (1) Пред и п ървонача л но и л и
последващо определ яне от комиси ята на
буфер за системен риск до 3 % тя уведомява
Европейската комисия, ЕССР, ЕБО, както и
компетентните и определените органи на държавите членки, за които се отнася, един месец
преди публикуване на решението.
(2) Преди първоначално или последващо
определяне от комисията на буфер за системен
риск между 3 % и 5 % тя уведомява за това
Европейската комисия, ЕССР, ЕБО, както и
компетентните и определените органи на държавите членки, за които се отнася, и изчаква
становището на Европейската комисия, преди
да приеме въпросната мярка.
(3) При отрицателно становище по ал. 2 на
Европейката комисия комисията се съобразява със становището или излага мотивите
за несъобразяване с него.
(4) Когато инвестиционен посредник или
група инвестиционни посредници са дъщерно
дружество на дружество майка, установено в
друга държава членка, комисията уведомява
компетентните и/или определените органи на
тази държава членка, Европейската комисия
и ЕССР. В срок един месец от получаване
на уведомлението Европейската комисия и
ЕССР издават препоръка относно мерките,
които да бъдат предприети.
(5) В случай че Европейската комисия
и ЕССР не са съгласни и при отрицателна
препоръка както от Европейската комисия,
така и от ЕССР, комисията може да отнесе
въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с чл. 19 от Регламент
1093/2010. Решението за определяне на буфера за тези експозиции се спира, докато ЕБО
вземе решение.
(6) Преди първоначално или последващо
определяне от комисията на буфер за системен
риск над 5 % тя уведомява за това Европейската комисия и изчаква нейното становище,
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преди да приеме въпросната мярка. Прилага
се редът по ал. 3 – 5.
(7) Ако буферът по ал. 1, 2 и 6 се прилага
за експозиции в трети държави, комисията
уведомява и надзорните органи на тези трети
държави.
Чл. 104. Уведомленията по чл. 103 съдържат:
1. описание на системния или макропруденциалния риск в Република България;
2. причините, поради които нивото на
системния и макропруденциалния риск застрашава стабилността на финансовата система на
национално равнище, с което се обосновава
нивото на буфера за системен риск;
3. обосновката на вероятността буферът за
системен риск да бъде ефективно и съразмерно
средство за намаляване на риска;
4. оценка на вероятното положително или
отрицателно въздействие на буфера за системен
риск върху вътрешния пазар, направена въз
основа на информацията, с която разполага
Република България;
5. основанията да се смята, че съществуващите мерки в Закона за Комисията за
финансов надзор, ЗПФИ, тази наредба или в
Регламент (ЕС) № 575/2013, с изключение на
чл. 458 и 459 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
използвани поотделно или заедно, няма да
са достатъчни за преодоляване на идентифицирания макропруденциален или системен
риск; уведомлението трябва да съдържа относителната преценка за ефективността на
тези мерки;
6. нивото на буфера за системен риск.
Чл. 105. (1) Комисията може да прилага
буфера за системен риск за всички експозиции
след уведомлението по чл. 103.
(2) Ако комисията реши да определи буфер
в размер до 3 % на основата на експозициите
в други държави членки, буферът се определя
по един и същ начин за всички експозиции
в рамките на ЕС.
Чл. 106. (1) Комисията съобщава за установяването на буфер за системен риск на
интернет страницата си.
(2) Съобщението по ал. 1 съдържа наймалко следната информация:
1. нивото на буфера за системен риск;
2. инвестиционните посредници, за които
се прилага буферът за системен риск;
3. обосновка на буфера за системен риск;
4. датата, от която инвестиционните посредници трябва да прилагат първоначално
установения или последващо изменения буфер
за системен риск;
5. наименованията на държавите, когато
експозициите в тези държави са включени
в прилагането на буфера за системен риск.
(3) Информацията по ал. 2, т. 3 може да
бъде пропусната, ако публикуването є би
могло да застраши стабилността на финансовата система.
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Чл. 107. (1) В случай на неизпълнение на
чл. 98 инвестиционният посредник подлежи
на ограничения по отношение на разпределенията, предвидени в чл. 119, ал. 2, 3 и 5.
(2) Когато ограниченията по ал. 1 не водят до задоволително подобрение на базовия
собствен капитал от първи ред на инвестиционния посредник в контекста на съответния
системен риск, комисията може да предприеме
допълнителни мерки в съответствие с чл. 18
и 19 ЗКФН, чл. 118, ал. 11 – 22 и чл. 119 – 121
ЗПФИ.
Чл. 108. (1) Комисията може да признае и
прилага нивото на буфера за системен риск,
определен в съответствие с чл. 98 – 107, спрямо вътрешно лицензиран инвестиционен посредник за експозициите в държавата членка,
определила нивото на буфера.
(2) Когато решава дали да признае нивото
на буфер за системен риск, комисията взема
предвид информацията, предоставена от държавата членка, определила нивото на буфера
в съответствие с чл. 103.
(3) Ако комисията признае нивото на буфера за системен риск за вътрешно лицензиран
инвестиционен посредник, тя уведомява Европейската комисия, ЕССР, ЕБО и държавата
членка, определила нивото на този буфер за
системен риск.
Чл. 109. Държавата членка, определила
нивото на буфера за системен риск в съответствие с чл. 98 – 107, може да поиска от ЕССР
да отправи препоръка по чл. 16 от Регламент
(ЕС) № 1092/2010 към една или повече държави
членки, които могат да признаят нивото на
буфера за системен риск.
Раздел V
Определяне и изчисляване на антицикличните
капиталови буфери
Чл. 110. (1) Установяването на нивото на
антицикличния буфер за инвестиционните
посредници се определя от комисията.
(2) Комисията може да изчисли за всяко
тримесечие индикатор за буфер, който да
служи като референтен и за насока при определяне на нивото на антицикличния буфер
за инвестиционни посредници в съответствие
с чл. 111.
(3) Индикаторът за буфера отразява креди т ни я ц ик ъ л и рисковет е, породени о т
прекомерен кредитен растеж в Република
България, и надлежно отчита особеностите
на националната икономика. Той се изчислява на база на отклонението от дългосрочния
тренд на съотношението на кредитите към
БВП, като също така отчита:
1. ръста на кредитната активност, и поспециално изменението в съотношението на
предоставените кредити и БВП в Република
България;
2. всяка актуална насока на ЕССР.
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Чл. 111. (1) Комисията извършва оценка
и определя на тримесечна основа подходящо
ниво на антицикличния буфер за инвестиционните посредници.
(2) Нивото на антицикличния буфер за
инвестиционните посредници се определя от:
1. индикатора за буфер съгласно чл. 110,
ал. 2 и 3;
2. всяка актуална насока, подкрепяна от
ЕССР, и препоръка, дадена от ЕССР, за определянето на нивото на буфера;
3. други променливи, които са подходящи
за преодоляване на цикличния системен риск.
Чл. 112. (1) Нивото на антицикличния
буфер за инвестиционните посредници се определя в диапазона от 0 % до 2,5 % от общата
сума на рисковите експозиции, изчислена в
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013 на инвестиционен посредник,
който има експозиции за кредитен риск в
съответната държава членка.
(2) Нивото на антицикличния буфер за
инвестиционните посредници се калибрира
на интервали от 0,25 процентни пункта или
кратни на 0,25 процентни пункта.
(3) Комисията може съгласно съображенията, посочени в чл. 111, да определи за
антицикличния буфер за инвестиционните
посредници ниво над 2,5 % от общата сума на
рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, за целите, посочени в чл. 118, ал. 6.
Чл. 113. (1) Когато комисията установи за
първи път нивото на антицикличния буфер
за инвестиционните посредници по-високо от
0 % или когато след това увеличи моментното
ниво на антицикличния буфер за инвестиционните посредници, тя посочва датата, от
която инвестиционните посредници трябва
да прилагат този увеличен буфер при изчисляването на специфичния за инвестиционния
посредник антицикличен капиталов буфер.
(2) Датата по ал. 1 не може да бъде покъсно от 12 месеца след датата, на която е
оповестен увеличеният буфер съгласно чл. 115.
(3) В случай на настъпването на изключителни обстоятелства посочената дата по ал. 1 може
да е преди изтичането на 12-месечния срок.
Чл. 114. (1) При намаляване на моментното
ниво на антицикличния буфер за инвестиционните посредници комисията трябва да
определи и период, през който не се очаква
повишаването му.
(2) Определеният период по ал. 1 не е
обвързващ за комисията.
Чл. 115. (1) Комиси я та оповестява на
интернет страницата си, като преди това
е предприела всичк и разу мни ст ъпк и за
съгласуване на момента на оповестяване,
определената тримесечна стойност за нивото
на антицикличния буфер за инвестиционните
посредници.
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(2) Съобщението по ал. 1 трябва да съдържа
информация за:
1. приложимото ниво на антицикличния
буфер за инвестиционните посредници;
2. съответното съотношение между кредитите и БВП, както и неговото отклонение
от дългосрочния тренд;
3. индикатора за буфера, изчислен в съответствие с чл. 110, ал. 2 и 3;
4. обосновка за нивото на буфера;
5. при увеличаване на нивото на буфера
се посочва датата, от която инвестиционният
посредник трябва да прилага това увеличено
ниво на буфера при изчисляването на специфичния за него антицикличен капиталов буфер;
6. в случай, когато датата, посочена в т. 5,
е преди изтичане на 12 месеца от датата на
оповестяването, се посочват изключителните
обстоятелства, които оправдават този по-кратък срок за прилагане;
7. при намаляване на нивото на буфера се
посочва периодът, през който не се очаква
повишаване на буфера, заедно с обосновка
за този период.
(3) Комисията съобщава на ЕССР на всеки
три месеца определеното ниво на антицикличния буфер за инвестиционните посредници и
данните по ал. 2.
Чл. 116. (1) Комисията може да признае
ниво на специфичния антицикличен капиталов
буфер за целите на изчисляването от вътрешно
лицензираните инвестиционни посредници,
установено от държава членка или съответен
орган на трета държава, надвишаващо 2,5 %
от общата сума на рисковите експозиции,
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) Комисията оповестява признаването по
ал. 1 на интернет страницата си.
(3) Съобщението по ал. 2 трябва да съдържа най-малко:
1. приложимото ниво на антицикличния
буфер;
2. държавата членка или третите държави,
за които се прилага този буфер;
3. при увеличаване на нивото на буфера
се посочва датата, от която инвестиционните посредници, получили лиценз по реда на
ЗПФИ, трябва да прилагат това увеличено
ниво на буфера при изчисляването на специфичния за всеки инвестиционен посредник
антицикличен капиталов буфер;
4. в случай, когато датата, посочена в т. 3,
е преди изтичане на 12 месеца от датата на
оповестяването, се посочват изключителните
обстоятелства, които оправдават този по-кратък срок за прилагане.
Чл. 117. (1) В случай че съответният орган
на трета държава не е определил и публикувал нивото на антицикличния буфер за тази
трета държава, към която един или повече
инвестиционни посредници в ЕС имат екс-
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позиция за кредитен риск, комисията може
да установи нивото на антицикличния буфер,
което вътрешно лицензираните инвестиционни
посредници трябва да прилагат при изчисляването на специфичния за всеки инвестиционен
посредник антицикличен капиталов буфер.
(2) Комисията може да установи различно
ниво на буфера за трета държава, което вътрешно лицензираните инвестиционни посредници
трябва да прилагат при изчисляването на
специфичния за всеки инвестиционен посредник антицикличен капиталов буфер, когато
нивото на антицикличния буфер е определено
и публикувано от съответния орган на третата
държава за трета държава. Комисията установява различно ниво на буфера, ако смята, че
нивото на определения буфер от съответния
орган на третата държава не е достатъчно, за
да защити инвестиционните посредници по
подходящ начин от рисковете от прекомерен
кредитен растеж в съответната страна.
(3) При упражняване на правомощията по
ал. 2 комисията не може да задава ниво на
антицикличния буфер под нивото, определено от съответния орган на третата държава,
освен в случай че това ниво надхвърля 2,5 %
от общата сума на рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, на инвестиционни посредници, които имат експозиции за
кредитен риск в тази трета държава.
(4) Комисията с решение може да приеме издадените от ЕССР препоръки относно
съгласуваност при определянето на буфери
за трети държави.
(5) Когато комисията определи ниво на антицикличния буфер за трета държава съгласно
ал. 1 или ал. 2 – 4, което увеличава съществуващото приложимо ниво на антицикличния
буфер, комисията взема решение за датата, от
която вътрешно лицензирани инвестиционни
посредници трябва да прилагат това ниво на
буфера при изчисляването на специфичния за
всеки инвестиционен посредник антицикличен
капиталов буфер.
(6) Датата по ал. 5 не може да бъде по-късно
от 12 месеца от датата, на която нивото на
буфера е оповестено в съответствие с ал. 7.
В случай на изключителни обстоятелства
посочената дата по ал. 5 може да е преди
изтичането на 12-месечния срок.
(7) Комисията оповестява на интернет
страницата си установяването на всяко ниво
на антицикличния буфер за трета държава
съгласно ал. 1 – 4, като включва следната
информация:
1. нивото на антицикличния буфер и третата държава, за която се прилага това ниво;
2. обосновка за нивото на буфера;
3. при определянето на нивото на буфера
за първи път над нулата или при неговото
увеличение се посочва датата, от която ин-
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вестиционните посредници трябва да прилагат
увеличеното ниво на буфера при изчисляването
на специфичния за инвестиционния посредник
антицикличен капиталов буфер;
4. в случай, когато срокът, посочен в т. 3,
е по-кратък от 12 месеца от датата на оповестяването на определената стойност, се посочват изключителните обстоятелства, които
оправдават този по-кратък срок за прилагане.
(8) Алинеи 1 – 7 се прилагат независимо от
това, дали ЕССР е дал препоръка на комисията
относно подходящото ниво на антицикличния
буфер за експозиции към трета държава.
Чл. 118. (1) Специфичното за инвестиционния посредник ниво на антицикличния
капиталов буфер се изчислява като среднопретеглена величина на нивата на антицикличния
буфер, които се прилагат за страните, в които
той има експозиции за кредитен риск или се
прилага съгласно чл. 117, ал. 1 или ал. 2 – 4.
(2) За изчисляването на посочената в ал. 1
среднопретеглена величина инвестиционните
посредници прилагат към всяко ниво на антицикличния буфер изискванията за общия
размер на собствения капитал за кредитен
риск, определени в съответствие с разпоредбите на част трета, дялове II и IV на Регламент
(ЕС) № 575/2013, отнасящи се до съответните
експозиции за кредитен риск във въпросната
страна, разделени на изискванията за общия
размер на собствения капитал за кредитен
риск за всички кредитни експозиции.
(3) Съот вет ни те к реди т ни експозиции
включват всички класове експозиции, различни от посочените в чл. 112, букви „а“ – „е“
от Регламент (ЕС) № 575/2013, за които е
предвидено следното:
1. капиталовите изисквания за кредитен
риск съгласно част трета, дял II от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
2. в случай, когато експозицията се държи
в търговския портфейл, се включват капиталовите изисквания за специфичен риск съгласно
част трета, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 или за допълнителния риск от
неизпълнение и допълнителния миграционен
риск съгласно част трета, дял IV, глава 5 от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. в случай, когато експозицията представлява секюритизация, се включват капиталовите изисквания съгласно част трета, дял II,
глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(4) Инвестиционните посредници спазват
регулаторните технически стандарти, приети
от Европейската комисия за определяне на
метода за идентифициране на географското
местоположение на съответната експозиция
за кредитен риск.
(5) За целите на изчислението съгласно
ал. 1 и 2:
1. нивото на антицикличния буфер за Република България се прилага от датата, по-
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сочена в информацията, която се публикува в
съответствие с чл. 115, ал. 2, т. 5 или чл. 116,
ал. 3, т. 3, ако резултатът от това решение е
увеличаване на нивото на буфера;
2. при спазване на т. 3 нивото на антицикличния буфер за трета държава се прилага
12 месеца след датата, на която промяната в
нивото на буфера е оповестена от съответния
орган на третата държава и ако резултатът
от това решение е увеличаване на нивото на
буфера, независимо от това, дали този орган
изисква от лицензираните в тази трета държава инвестиционни посредници да прилагат
промяната в по-кратък срок; за оповестяване
на датата за промяна на нивото на антицикличния буфер за трета държава се смята
датата, на която е публикувана от съответния
орган на третата държава в съответствие с
приложимите национални правила;
3. когато определеният орган на държавата
членка по произход на инвестиционния посредник установи ниво на антицикличния буфер за
трета държава в съответствие с чл. 117, ал. 1
или ал. 2 – 4 или признае нивото на антицикличния буфер за трета държава съгласно
чл. 116, това ниво на буфера се прилага от
датата, посочена в информацията, публикувана
в съответствие с чл. 117, ал. 7, т. 3 или чл. 116,
ал. 3, т. 3, ако резултатът от това решение е
увеличаване на нивото на буфера;
4. нивото на антицик личния буфер се
прилага незабавно, ако резултатът от това
решение е намаляване на нивото на буфера.
(6) Когато определен орган от друга държава членка определи ниво на антицикличния
буфер, по-високо от 2,5 % от общата сума
на рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, вътрешно лицензираните
инвестиционни посредници прилагат за съответните експозиции за кредитен риск в
държавата членка на съответния определен
орган за целите на изчислението по ал. 1 и
2, включително когато това е приложимо, за
изчисляване на елемента на консолидирания
капитал, по-високото ниво на антицикличния буфер, освен ако друго не е предвидено
в тази наредба.
(7) Комисията следи за целите на изчислението по ал. 1 за прилагането от инвестиционните посредници на нивата на антицикличния
буфер, определени от орган на трета държава
за съответните експозиции за кредитен риск
в трета държава и надвишаващи 2,5 % от
общата сума на рисковите експозиции, изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013. Комисията
също така следи, когато това е приложимо, за
изчисляване на елемента на консолидирания
капитал, свързан със:
1. инвестиционните посредници, прилагащи
ниво на антицикличния буфер в размер 2,5 %
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от общата сума на рисковите експозиции, в
случай че определеният орган в държавата
членка, в която са лицензирани, не е признал
надвишаващото 2,5 % ниво на буфера в съответствие с чл. 116, ал. 1;
2. инвестиционните посредници, прилагащи
ниво на антицикличния буфер, определено от
съответния орган на трета държава, в случай
че определеният орган в държавата членка,
в която са лицензирани, е признал това ниво
на буфера в съответствие с чл. 116.
(8) Инвестиционният посредник спазва
регулаторните технически стандарти на ЕБО,
приети от комисията за определяне на метода
за идентифициране на географското местоположение на съответните кредитни експозиции,
съгласно ал. 4.
Раздел VІ
Мерки за запазване на капитала
Чл. 119. (1) Инвестиционният посредник,
отговарящ на комбинираното изискване за
буфер, няма право да разпределя елементите
на базовия си собствен капитал от първи ред
по начин, който може да доведе до ниво, при
което комбинираното изискване за буфер не
е изпълнено.
(2) Комисията изисква от инвестиционния
посредник, който не отговаря на комбинираното изискване за буфер, да изчисли максималната сума за разпределяне в съответствие
с чл. 120, ал. 1 и да уведоми комисията за
тази сума.
(3) В случая по ал. 2 инвестиционният
посредник няма право, преди да е изчислил
максималната сума за разпределение, да предприема всяко от следните действия:
1. да прави разпределяния във връзка с
базовия собствен капитал от първи ред;
2. да поема задължение за плащане на
променливи възнагра ж дени я или облаги,
свързани с пенсиониране, или да изплаща
променливи възнаграждения, ако задължението за плащане е възникнало в период, когато
инвестиционният посредник не е изпълнявал
комбинираните изисквания за буфер;
3. да извършва плащания по инструментите, влизащи в състава на допълнителния
собствен капитал от първи ред.
(4) Разпределението във връзка с базовия
собствен капитал от първи ред за целите на
ал. 1 – 3 включва следното:
1. изплащане на парични дивиденти;
2. разпределение на напълно или частично
изплатени акции към основното възнаграждение или други капиталови инструменти,
посочени в чл. 26, параграф 1, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013;
3. обратно изкупуване или закупуване
от инвестиционния посредник на собствени
акции или дялове, или други капиталови
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инструменти, посочени в чл. 26, параграф 1,
буква „а“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. възстановяване на суми, изплатени във
връзка с капиталовите инструменти, посочени
в чл. 26, параграф 1, буква „а“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
5. разпределяне на елементи от капитала,
посочени в чл. 26, параграф 1, букви „б“ – „д“
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(5) В случай, когато даден инвестиционен
посредник не успее да изпълни или надвиши
комбинираното изискване за буфер, той няма
право да разпределя чрез действията, посочени
в ал. 3, в размер, по-голям от максималната
сума за разпределение, изчислена в съответствие с чл. 120, ал. 1.
(6) Наложените ограничения се прилагат
само по отношение на плащания, водещи до
намаляване на базовия собствен капитал от
първи ред или до намаляване на печалбата,
и в случай, при който спирането на плащанията или неплащането не представлява
неизпълнение или условие за започване на
производство по несъстоятелност на инвестиционния посредник.
Чл. 120. (1) Инвестиционният посредник
изчислява максимална сума за разпределение,
като умножава сумата, изчислена в съответствие с ал. 2 и 3, по коефициент, който се
определя в съответствие с ал. 4 и 5. Максималната сума за разпределение се намалява
посредством всяко от действията, посочени
в чл. 119, ал. 3.
(2) Сумата, включена при изчисляването
на максималната сума за разпределение по
ал. 1, се състои от сбора на:
1. меж динните печалби, невк лючени в
базовия собствен капитал от първи ред съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, получени след последното решение
относно разпределението на печалбите или
всяко от действията, посочени в чл. 119, ал. 3;
2. г од и ш н и т е печа лби, невк л ючен и в
базовия собствен капитал от първи ред съгласно чл. 26, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, получени след последното решение
относно разпределението на печалбите или
всяко от действията, посочени в чл. 119, ал. 3.
(3) От сумата, получена по ал. 2, се изваждат сумите, дължими като данък, в случай
че елементите, посочени в ал. 2, т. 1 и 2, не
са разпределени.
(4) Коефициентът, включен при изчисляването на максималната сума за разпределение
по ал. 1, се определя по следния начин:
1. в слу чай, когато базови ят собствен
капитал от първи ред, поддържан от инвестиционния посредник, който не се използва
за покриване на капиталовите изисквания
съгласно чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, изразен като процент
от общата сума на рисковата експозиция,

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в
първи (най-ниския) квартил на комбинираното
изискване за буфер, коефициентът е 0;
2. в слу чай, когато базови ят собствен
капитал от първи ред, поддържан от инвестиционния посредник, който не се използва
за покриване на капиталовите изисквания
съгласно чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, изразен като процент
от общата сума на рисковата експозиция,
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира във
втори квартил на комбинираното изискване
за буфер, коефициентът е 0,2;
3. в слу чай, когато базови ят собствен
капитал от първи ред, поддържан от инвестиционния посредник, който не се използва
за покриване на капиталовите изисквания
съгласно чл. 92, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, изразен като процент
от общата сума на рисковата експозиция,
изчислена в съответствие с чл. 92, параграф
3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, се намира в
трети квартил на комбинираното изискване
за буфер, коефициентът е 0,4;
4. в случай, когато базовият собствен капитал от първи ред, поддържан от инвестиционния
посредник, който не се използва за покриване
на капиталовите изисквания съгласно чл. 92,
параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, изразен като процент от общата
сума на рисковата експозиция, изчислена в
съответствие с чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, който се намира в четвърти
(най-високия) квартил на комбинираното изискване за буфер, коефициентът е 0,6.
(5) Долните и горните граници на всеки
квартил на комбинираното изискване за буфер
се изчисляват по следния начин:
;
,

където Q n е означението на поредния номер
на съответния квартил.
Чл. 121. В случай че инвестиционният
посредник не отговаря на комбинираното
изискване за буфер и възнамерява да раздаде
подлежащата на разпределение печалба или
да предприеме някое от действията, посочени
в чл. 119, ал. 2, той уведомява комисията и
предоставя следната информация:
1. размера на капитала, поддържан от
инвестиционния посредник, разделен, както
следва:
а) базов собствен капитал от първи ред;
б) допълнителен капитал от първи ред;
в) капитал от втори ред;
2. размера на междинните и годишните
печалби;
3. максималната сума за разпределение,
изчислена в съответствие с чл. 120, ал. 1;
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4. размера на подлежащата на разпределение печалба, която инвестиционният посредник възнамерява да разпредели между:
а) изплащане на дивиденти;
б) обратно изкупуване на акции или дялове;
в) плащания по инструменти, влизащи в
състава на допълнителния собствен капитал
от първи ред;
г) плащане на променливи възнаграждения или на облаги, свързани с пенсиониране,
независимо дали това става чрез ново задължение за плащане или чрез съществуващо
задължение, възникнали в момент, когато
инвестиционният посредник не е изпълнявал
комбинираното изискване за буфер.
Чл. 122. Инвестиционният посредник разработва, приема и прилага вътрешни правила,
гарантиращи, че размерът на подлежащата на
разпределение печалба и максималната сума
за разпределение са правилно изчислени, и
може да докаже точността им при поискване
от страна на комисията.
Чл. 123. (1) Инвестиционен посредник,
който не успее да изпълни комбинираното
изискване за буфер, разработва и приема план
за запазване на капитала.
(2) Планът по ал. 1 се представя на комисията не по-късно от 5 работни дни, след като
инвестиционният посредник е установил, че
не изпълнява изискването по ал. 1.
(3) Инвестиционният посредник може да
изготви и представи плана по ал. 1 до 10 дни
след писмено разрешение на заместник-председателя за удължаване на срока.
(4) Заместник-председателят издава разрешение по ал. 3 въз основа на конкретни
обстоятелства за инвестиционния посредник
и при отчитане на мащаба и сложността на
неговата дейност.
Чл. 124. (1) Планът за запазване на капитала включва най-малко следното:
1. прогнозни оценки на приходите и разходите и прогнозен баланс;
2. мерки за повишаване на капитализацията
на инвестиционния посредник;
3. план и срок за увеличаване на собствения капитал с цел да се изпълни напълно
комбинираното изискване за буфер.
(2) Комисията може да изисква от инвестиционния посредник всякаква друга информация, считана за необходима за изготвяне на
оценката, изисквана по чл. 125, ал. 1.
Чл. 125. (1) Заместник-председателят оценява плана за запазване на капитала и се произнася с одобрение в едномесечен срок по реда
на чл. 76, ако прецени, че при изпълнението
му ще бъде запазен или набран достатъчен
капитал, който да позволи на инвестиционния посредник да изпълни комбинираното
изискване за буфер в рамките на определен
от него срок за изпълнение.
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(2) В случай че заместник-председателят
не одобри плана за запазване на капитала в
съответствие с ал. 1, той налага една от двете
или и двете мерки, както следва:
1. изисква от инвестиционния посредник
да увеличи размера на собствения си капитал
в рамките на определен срок;
2. упражнява правомощията си по чл. 118
ЗПФИ и налага по-строги ограничения относно разпределенията от предвидените в
чл. 119 – 122.
Г л а в а

д е с е т а

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ
МЕРКИ. А ДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 126. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, може да наложи принудителна административна мярка по реда на
чл. 118 ЗПФИ при нарушаване на разпоредбите
по тази наредба.
(2) В случай на несъобразяване с наложената принудителна административна мярка
по ал. 1 извършителите и допустителите се
наказват съгласно чл. 127 ЗПФИ.
Чл. 127. (1) Лицата, които са извършили
нарушения на наредбата, както и лицата, които
са допуснали извършването на такива нарушения, се наказват съгласно чл. 127 ЗПФИ.
(2) Актовете за констатираните нарушения
на наредбата се съставят от упълномощени
от заместник-председателя длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават от
заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. Контролният орган в инвестиционния
посредник в зависимост от правноорганизационната форма е: надзорен съвет, членове
на управителния орган без изпълнителни
функции, контрольор или други специално
определени от общото събрание лица, отговарящи на изискванията на чл. 11, ал. 2 ЗПФИ.
Контролният орган осъществява контрол и
наблюдение по отношение на вземането на
решения на управленско ниво.
2. „Риск, свързан с модела“ означава потенциалната загуба, която може да претърпи
даден инвестиционен посредник вследствие
на решения, които се основават предимно
на резултатите от вътрешни модели, поради
грешки в разработването, въвеждането или
използването на тези модели.
3. „Инициатор“ е инициатор съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 13 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

4. „Спонсор“ е спонсор съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 14 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
5. „Предприятие за спомагателни услуги“ е
предприятие за спомагателни услуги съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 18
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
6. „Управляващо дружество“ е дружество за
управление на активи съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 19 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
7. „Лице от финансовия сектор“ е лице от
финансовия сектор съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 27 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
8. „Централен съконтрагент“ е централен съконтрагент съгласно определението в
чл. 4, параграф 1, точка 34 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
9. „Операционен риск“ е операционен риск
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
10. „Редуциране на кредитния риск“ означава редуциране на кредитния риск съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 57
от Регламент (ЕС) № 575/2013;
11. „Сек юритизаци я“ е сек юритизаци я
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 61 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
12. „Секюритизираща позиция“ е секюритизираща позиция съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 62 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
13. „Дружество със специална цел – секюритизация (SSPE)“ e дружество със специална
цел – секюритизация, съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 66 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
14. „Облаги, свързани с пенсиониране“ е
пенсионни права по преценка на работодателя
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 73 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
15. „Търговски портфейл“ е търговски портфейл съгласно определението в чл. 4, параграф
1, точка 86 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
16. „Регулиран пазар“ е регулиран пазар
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
17. „Ливъридж“ е ливъридж съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 93 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
18. „Риск от прекомерен ливъридж“ е риск
от прекомерен ливъридж съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 94 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
19. „Агенция за външна кредитна оценка“ е
агенция за външна кредитна оценка съгласно
определението в чл. 4, параграф 1, точка 98
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
20. „Вътрешни модели“ е вътрешнорейтинговият подход по чл. 143, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, подходът на въ-
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трешните модели по чл. 221 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, подходът за собствените оценки по
чл. 225 от Регламент (ЕС) № 575/2013, усъвършенстваните подходи за измерване по чл. 312,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
методът на вътрешните модели по чл. 283 и
363 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и подходът
на вътрешната оценка по чл. 259, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
21. „Участие“ е участие съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 35 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
22. „Лиценз“ е лиценз съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 42 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
23. „Централни банки от ЕСЦБ“ е централни банки от ЕСЦБ съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 45 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
24. „Инвестиционен посредник“ е понятие
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
25. „Инвестиционен портфейл“ е портфейл,
който се състои от балансовите и задбалансовите позиции, които не са включени като
позиции в търговския портфейл на инвестиционния посредник.
26. „Системно значима инстит у ци я“ е
инвестиционен посредник майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС, финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС или
инвестиционен посредник, който в случай на
несъстоятелност или недобро функциониране
би могъл да породи системен риск.
27. „Консолидационно състояние“ е консолидационно състояние съгласно определението
в чл. 4, параграф 1, точка 47 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
28. „На подконсолидирана основа“ е на
подконсолидирана основа съгласно определението в чл. 4, параграф 1, точка 49 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
§ 2. Тази наредба въвежда разпоредбите на
Директива 2013/36 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 (текст от значение за ЕИП).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. (1) Инвестиционният посредник и
комисията прилагат глава девета от 1 януари
2016 г. с изключение на чл. 98 – 109.
(2) За периода от 1 януари 2016 г. до 31
декември 2016 г. предпазният капиталов буфер по чл. 79, ал. 3 се равнява на 0,625 % от
общата сума на общата рискова експозиция
на инвестиционния посредник, изчислена
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по чл. 92, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(3) За периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. специфичният антицикличен
капиталов буфер по чл. 82 не трябва да превишава 0,625 % от общата сума на общата
рискова експозиция на инвестиционния посредник, изчислена по чл. 92, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
(4) За периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. предпазният капиталов буфер
по чл. 79, ал. 3 се равнява на 1,25 % от общата
сума на общата рискова експозиция на инвестиционния посредник, изчислена по чл. 92,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(5) За периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. специфичният антицикличен
капиталов буфер по чл. 82 не трябва да превишава 1,25 % от общата сума на общата рискова
експозиция на инвестиционния посредник,
изчислена по чл. 92, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(6) За периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. предпазният капиталов буфер по
чл. 79, ал. 3 се равнява на 1,875 % от общата
сума на общата рискова експозиция на инвестиционния посредник, изчислена по чл. 92,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(7) За периода от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. специфичният антицикличен
капиталов буфер по чл. 82 не трябва да превишава 1,875 % от общата сума на общата
рискова експозиция на инвестиционния посредник, изчислена по чл. 92, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
(8) Мерките за запазване на капитала по
глава девета, раздел VI се прилагат за период от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г.,
като се вземат предвид ограниченията за
предпазния капиталов буфер и специфичния
антицикличен буфер по ал. 2 – 7.
(9) Буферът за Г-СЗИ, установен съгласно
чл. 88, се прилага от 1 януари 2016 г. и се
определя като 25 % от установения буфер
съгласно чл. 88 през 2016 г.
(10) Буферът за Г-СЗИ, установен съгласно чл. 88, се прилага от 1 януари 2016 г. и
се определя като 50 % от установения буфер
съгласно чл. 88 през 2017 г.
(11) Буферът за Г-СЗИ, установен съгласно чл. 88, се прилага от 1 януари 2016 г. и
се определя като 75 % от установения буфер
съгласно чл. 88 през 2018 г.
(12) Буферът за Г-СЗИ, установен съгласно
чл. 88, се прилага от 1 януари 2016 г. и се
определя като 100 % от установения буфер
съгласно чл. 88 през 2019 г.
§ 4. Отменя се Наредба № 35 от 2006 г. за
капиталовата адекватност и ликвидността на
инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 97
от 2006 г., бр. 4 от 2007 г., бр. 68 от 2008 г.,
бр. 28 от 2009 г., бр. 102 от 2010 г. и бр. 20 и
97 от 2011 г.).
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§ 5. В глава осма от Наредба № 38 от
2007 г. за изискванията към дейността на
инвестиционните посредници (обн., ДВ, бр. 67
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2008 г.; доп.,
бр. 39 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така:
„ Г л а в а

о с м а

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЪТРЕШЕН
КОН Т РОЛ, У П РА ВЛ ЕН И Е Н А РИСК А ,
ВЪТРЕШЕН ОДИТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
Ч ЛЕНОВЕТ Е Н А У П РА ВИ Т Е ЛН И Т Е И
КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ“.
2. Създава се раздел V с чл. 83а и 83б:
„Раздел V
Изисквания към членовете на управителните
и контролните органи и висшия ръководен
персонал
Чл. 83а. (1) Членовете на управителния
и контролния орган на инвестиционния посредник изпълняват функциите си честно,
почтено и независимо с цел извършване на
точна собствена преценка на решенията на
служителите, изпълняващи ръководни функции, и упражняване на ефективен контрол и
наблюдение върху вземането на управленски
решения.
(2) Инвестиционният посредник трябва да
разполага с необходимите човешки и финансови ресурси, за да осигури първоначалното и
текущото запознаване на членовете на управителните и контролните органи с дейността
му, както и за обучението им.
(3) Инвестиционният посредник и съответният комитет за подбор на кандидати, при
наличие на такъв, използват широк набор от
качества, знания и умения при подбора на
кандидатите и назначаването на членове на
управителните и контролните органи, като за
тази цел прилагат политика за насърчаване на
многообразието в управителния и контролния
орган. Членовете на управителните и контролните органи притежават достатъчно знания,
умения и опит, за да ръководят дейността на
инвестиционния посредник.
Чл. 83б. (1) Член на управителен или контролен орган на инвестиционен посредник
едновременно може да изпълнява следните
длъжности в зависимост от конкретните обстоятелства и естеството, мащаба и сложността
на дейността му, заемайки не повече от една
от следните комбинации от длъжности:
1. длъжност на изпълнителен директор и
две длъжности на директор без изпълнителни
функции; или
2. до четири длъжности на директор без
изпълнителни функции.
(2) За целите на ал. 1 следното се счита
за заемане на една длъжност:
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1. директор с изпълнителни или без изпълнителни функции в рамките на една и
съща група;
2. директор с изпълнителни или без изпълнителни функции в рамките на:
а) институции, които са членки на един
и същ механизъм за институционална защита, ако са изпълнени условията, предвидени
в чл. 113, параграф 7 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, или
б) предприятия (включително нефинансови
субекти), в които инвестиционният посредник
има квалифицирано дялово участие.
(3) Заместник-председателят може да разреши на член на управителен и контролен
орган на инвестиционен посредник по ал. 1
заемането на една допълнителна длъжност
без изпълнителни функции, при условие че
това няма да възпрепятства ефективното и
благоразумно управление на инвестиционния
посредник. Комисията информира ЕБО за
такива разрешения.
(4) За целите на предходните алинеи заемането на длъжности в управителни и контролни
органи на юридически лица с нестопанска
цел не се вземат предвид.
(5) Инвестиционният посредник спазва
насоките на ЕБО във връзка с изискванията
към членовете на управителните и контролните органи и висшия ръководен персонал,
приети от комисията.“
§ 6. В чл. 151 от Наредба № 44 от 2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните
дружества от затворен тип и управляващите
дружества (ДВ, бр. 85 от 2011 г., в сила от
1.11.2011 г.) се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Началният капитал на управляващите
дружества се състои 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.) (Регламент
(ЕС) № 575/2013).“
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Собствен капитал е собственият капитал
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
точка 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета.“
§ 7. В Наредба № 16 от 2004 г. за условията
и реда за извършване на маржин покупки, къси
продажби и заем на финансови инструменти
(загл. изм. – ДВ, бр. 45 от 2008 г.) (обн., ДВ,
бр. 65 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 1 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 7а:
а) в ал. 4 думите „Наредба № 35 от 2006 г.
за капиталовата адекватност и ликвидността
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на инвестиционните посредници (ДВ, бр. 97 от
2006 г.) (Наредба № 35)“ се заменят с „Наредба
№ 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност,
ликвидността на инвестиционните посредници
и осъществяването на надзор за спазването
им (ДВ, бр. 52 от 2015 г.)“;
б) в ал. 5 думите „по чл. 144, ал. 1 от
Наредба № 35“ се заменят с „по чл. 69 от
Наредба № 50 от 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните
посредници и осъществяването на надзор за
спазването им“.
2. В чл. 13:
а) в ал. 4 думите „Наредба № 35“ се заменят с „Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните
посредници и осъществяването на надзор за
спазването им.“;
б) в ал. 5 думите „по смисъла на т. 26
от допълнителните разпоредби на Наредба
№ 35“ се заличават, а думите „глава трета от
Наредба № 35“ се заменят с „Наредба № 50
за капиталовата адекватност, ликвидността
на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им“.
§ 8. Наредбата се издава на основание
чл. 8а, ал. 3, чл. 10а, чл. 24, ал. 1, т. 14 и
ал. 4, чл. 24а, ал. 4, т. 3, чл. 24д, ал. 3, чл. 25а
и чл. 72р, ал. 2 ЗПФИ и е приета с Решение
№ 151-Н от 19 юни 2015 г. на Комисията за
финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
Приложение
към чл. 8
Съдържание на плана за възстановяване
1. Обобщение на основните елементи на плана
и на цялостния потенциал на инвестиционния
посредник за възстановяване.
2. Обобщение на съществените промени в
инвестиционния посредник след последния представен пред комисията план за възстановяване.
3. План за връзки с обществеността и оповестяване на информация, в който се описват
начините, по които инвестиционният посредник възнамерява да се справи с евентуалните
отрицателни реакции на пазара.
4. Набор от действия, свързани с капитала
и ликвидност та, необходими за поддържане
или възстановяване на жизнеспособността и
финансовото състояние на инвест иционни я
посредник.
5. Прогнозен график за изпълнение на всеки
съществен елемент от плана.
6. Подробно описание на съществени пречки
пред ефективното и своевременно изпълнение
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на плана, включително анализ на въздействието
върху останалата част от групата, клиентите
и контрагентите.
7. Установяване на критичните функции.
8. Подробно описание на процесите за определяне на стойността на основните дейности,
операции и активи на инвестиционния посредник и на възможността за тяхната продажба.
9. Подробно описание на това, как планирането на възстановяването е обвързано със
структу рата за корпоративно управление на
инвестиционния посредник, с политиките и
процедурите за одобрението на плана за възстановяване и определянето на лицата, отговорни
за изготвянето и прилагането на плана.
10. Правила и мерки за запазване или възстановяване на собствения капитал на инвестиционния посредник.
11. Правила и мерки, осигуряващи на инвестиционния посредник подходящ достъп до
източници на финансиране при извънредни ситуации, включително източници на ликвидност;
оценка на наличните активи, които могат да
бъдат използвани за обезпечение и оценка на
възможността за прехвърляне на ликвидност
между юридическите лица в групата и техните
дейности, за осигуряване на непрекъсваемост
на операциите и изпълнение на задълженията
при настъпване на падежа им.
12. Правила и мерки за намаляване на риска
и нивото на ливъридж.
13. Правила и мерки за преструктуриране
на задълженията.
14. Правила и мерки за реорганизация на
дейностите на инвестиционния посредник.
15. Правила и мерки, осигуряващи непрекъснат достъп до финансовите пазари.
16. Правила и мерки, осигуряващи непрекъсваемост на оперативните процеси в инвестиционни я посредник, вк лючително дост ъп
до инфраструктури на финансовите пазари и
информационни услуги.
17. Подготвителни мерки за улесняване на
продажбата на активи или дейности в срокове,
позволяващи бързо възстановяване на финансовата стабилност.
18. Други действия или стратегии на управителния орган за възстановяване на финансовата
стабилност и очакваните финансови последици
от тези действия и стратегии.
19. Подготвителни мерки, които инвестиционният посредник е или планира да предприеме за улесняване на изпълнението на плана
з а в ъ з с т а нов я в а не, вк л юч и т е л но мерк и т е,
необходими за улесняване на своевременната
рекапитализация на инвестиционния посредник.
20. Рамка от показатели, идентифицираща
ситуациите, в които могат да бъдат предприети
подходящи посочени в плана действия.
4419
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3380-П
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1
и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 35в, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3611 от 29.06.2015 г.
на изпълнителния съвет във връзка с Решение
№ 3371-П от 3.04.2015 г. (ДВ, бр. 28 от 2015 г.)
за оп р еде л я не на ме т од за п р ода жба ч р е з
публично оповестен конкурс на един етап на
690 392 бр. акции, представляващи 100 % от
капитала на „НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Удължава следните срокове, определени
в Решение № 3371-П от 3.04.2015 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол (ДВ, бр. 28 от 2015 г.) и в конкурсната
документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 690 392 бр. акции, представл яващи 100 % от капитала на
„НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, както следва:
1.1. Срок за представяне на документация за
съответствие – до 31.07.2015 г.
1.2. Срок за зак у пу ване на информационен меморандум и издаване на сертификат за
регистрация – до 17.08.2015 г.
1.3. Срок за подаване на заявка за извършване
на огледи на активи на дружеството, както и
провеждане на срещи с ръководството на дружеството – до 21.08.2015 г.
1.4. Срок за извършване на огледи на активи на дружеството и провеждане на срещи с
ръководството на дружеството – до 2.09.2015 г.
1.5. Срок за извършване на срещи с представители на А генци ята за приватизаци я и
следприватизационен контрол – до 2.09.2015 г.
1.6. Срок за внасяне на депозит за у частие – най-късно до 17 ч. българско време на
10.09.2015 г.
1.7. Срок за подаване на оферти – до 17 ч.
(българско време) на 10.09.2015 г.
2. Ут върж дава изменени я в конк у рсната
док у мен т а ц и я за п р ода жба ч р е з п у бл и ч но
оповестен конку рс на един етап на 690 392
бр. акции, представляващи 100 % от капитала
на „НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, в съответствие
с т. 1 от това решение.

4431

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1830
от 26 юни 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 № 251 от 28.04.2014 г.,
потв. с Решение № 305 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 28.07.2015 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 пл. № 571 в
УПИ II – „За жс и коо“, кв. 842, м. В. Ивановсевер, София, ул. Пловдив, между ул. Елена и
ул. Петрич, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 76 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7600 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 24.07.2015 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 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.

4438

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 44
от 22 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 22,
ал. 6 и 7, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (чл. 22,
ал. 6 и 7 ЗУТ) за преструктуриране на ж.к. Панония – гр. Видин, ведно с план-схема по част
водоснабдяване и канализация и план-схема по
част електроснабдяване.

4426

Председател:
Пл. Трифонов
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ОБЩИНА ДРЯНОВО

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 560
от 11 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение по т. 4
от протокол № 1 от 8.01.2015 г. на Експертния
съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при
Община Дряново Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план, за проектно трасе на подземно ел. захранване 0,4 kV до
новообразувани поземлени имоти: ПИ с проектен номер 23947.71.562 и ПИ с проектен номер
23947.71.563, образувани от ПИ 23947.71.19, по
кадастралната карта на землището на гр. Дряново, местност Бижевото, община Дряново.
Трасето е с нача лна точка МТП „Никоевц и“, ра зположен в П И с и ден т ифи к ат ор
23947.507.41 – п у бл и ч на о бщ и нск а с о б с т ве ност – улица, преминава през ПИ 23947.507.40
и ПИ 23947.71.561 – за път от републиканската
пътна мрежа (публична държавна собственост),
след това тръгва по ПИ 23947.71.17 – полски път
(публична общинска собственост), и достига до
новообразувани поземлени имоти: ПИ с проектен номер 23947.71.562 и ПИ с проектен номер
23947.71.563, образувани от ПИ 23947.71.19, по
кадастралната карта на землището на гр. Дряново, местност Бижевото, община Дряново, със
сервитутни ивици по 2 м от двете страни от
оста на трасето.
2. Одобрява представения проект за подробен уст ройствен план – парцеларен план,
на проектно трасе на подземен външен водопровод ∅ 80 мм до новообразувани поземлени
имоти: ПИ с проектен номер 23947.71.562 и
ПИ с проектен номер 23947.71.563, образувани
от ПИ 23947.71.19, по кадастралната карта на
землището на гр. Дряново, местност Бижевото,
община Дряново.
Трасето започва от съществуващ водопровод
∅ 80 мм, разположен в ПИ 23947.177.574 – път
от републиканската пътна мрежа (публична
държавна собственост), преминава през ПИ
23947.507.40 и ПИ 23947.71.561 – за път от републиканската пътна мрежа (публична държавна
собственост), тръгва по ПИ 23947.71.17 – полски
път (публична общинска собственост), и достига
до новообразувани поземлени имоти: ПИ с проектен номер 23947.71.562 и ПИ с проектен номер
23947.71.563, образувани от ПИ 23947.71.19, по
кадастралната карта на землището на гр. Дряново, местност Бижевото, община Дряново, със
сервитутни ивици по 60 см от двете страни от
края на диаметъра.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.

РЕШЕНИЕ № 930
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за изменение
на план за регулация за улица с о.т. 367 и о.т. 372
между кв. 135, 136 и 117 по плана на гр. Костинброд.

4433

Председател:
М. Печеян

Председател:
В. Михайлов

4432

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 770
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (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, преминаващо през ПИ № 000010,
000083, 000004 и завършващо в ПИ № 003315.
2. Възлага на кмета на община Мездра след влизане в сила на подробния устройствен план – парцеларен план да извърши всичк и правни и
фактически действия във връзка с учредяване
на сервитута и правото на прокарване на електропровода, минаващ през следните имоти: ПИ
№ 000010, 000083 и 000004.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

4463

Председател:
Д. Дамяновски

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 739
от 20 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява проект за обект: Частично изменение
на подробен устройствен план – план за улична
и дворищна регулация на Централна градска
част, гр. Бяла черква, ЕКАТТЕ 07716, община
Павликени, област Велико Търново, с възложител
Община Павликени, ЕИК 000133901, бул. Руски 4,
гр. Павликени.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Павликени пред Административния съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Д. Дончев
4442
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РЕШЕНИЕ № 740
от 20 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: Водовземане
с цел осигуряване на независимо водообезпечаване
на поземлени имоти (ПИ) № 030024, № 030025,
№ 030030 и № 030003 в землището на гр. Бяла
черква, ЕКАТТЕ 07716, община Павликени, и В
и К схема към обекта с възложител ЕТ „Флоров – Ивайло Флоров“ със седалище и адрес на
управление: гр. Павликени, ул. Съединение 4,
ет. 3, ап. 8, ЕИК 104592760, в обхват: засегнати
от трасето имоти – ПИ № 000393, полски път на
Община Павликени, общинска публична собственост, и ПИ № 000389, полски път на Община
Павликени, общинска публична собственост.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Павликени пред Административния съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Д. Дончев
4443
90. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 юни 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
9 333 868
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2 656 601
Инвестиции в ценни книжа
25 608 703
Всичко активи:
37 599 172
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
11 229 239
Задължения към банки
10 304 169
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 914 004
Задължения към други депозанти
634 689
Депозит на управление „Банково“
5 517 071
Всичко пасиви:
37 599 172
Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Л. Лозанова
Професионално направление,
докторска програма
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 юни 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
36 755
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 596 699
Дълготрайни материални и
нематериални активи
144 811
Други активи
13 719
Депозит в управление „Емисионно“
5 517 071
Всичко активи:
7 309 055
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2 991 960
Други пасиви
19 519
Всичко задължения
3 011 479
Основен капитал
20 000
Резерви
4 240 428
Неразпределена печалба
37 148
Всичко собствен капитал:
4 297 576
Всичко пасиви:
7 309 055
Подуправител на БНБ: За гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Л. Лозанова
4452
28. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали,
в площ „Креми-2“, разположена в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра, област
Враца, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№
X [m]
Y [m]
1.
4696298
8541000
2.
4696298
8540519
3.
4696044
8540513
4.
4695778
8540520
5.
4696072
8540718
4503
99а. – Военната а к а деми я „Г. С. Ра ковски“ – София, обявява конкурси за обучение на
военнослужещи в редовна форма на докторантура
за придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ през 2016 г.:
Тема

Брой
обучаеми

2.2. История и археология – История на
„Организационно изграждане и модернизация
България (Военна и военнополитическа
на Българската армия (1956 – 1991 г.)“
история)

1

„Интегриран подход към киберсигурността:
4.6. Информатика и компютърни науки –
насоки и методи за усъвършенстване и приИнформатика
ложение“

1

9.1. Национална сигурност – Военнопо- „Усъвършенстване у частието на невоенни я
литически проблеми на сигурността
компонент в колективната отбрана на страната“

1

С Т Р.
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Професионално направление,
докторска програма
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Тема

Брой
обучаеми

„Изграждане и развитие на междукултурна компетентност за работа в многонационална среда“

1

„Развитие и усъвършенстване на административно-правната система за управление на отбраната“

1

„Усъвършенстване на военностратегическите
възгледи за използване на въоръжените сили в
контекста на съвременните военни конфликти“

1

„Усъвършенстване процеса на вземане на реше9.2. Военно дело – Организация и управ- ние при прилагане на всеобхватния подход за
ление на въоръжените сили
планиране на операции“

1

„Направления за повишаване способностите на
транспортната авиационна група за стоварване
на тактически въздушен десант, превоз на хора
и товари в рискова среда“

1

9.1. Национална сигурност – Организация
и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)

Изисквания и необходими документи – на
официалния сайт на Военна академия „Г. С.
Раковски“.
За допълнителна информация: тел. 92-26-512;
92-26-576. Срок за подаване на документите – до
10.09.2015 г.
4424
72. – Академията на Министерството на вътрешните работи обявява конкурс за приемане
на задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2015/2016 г. в съответствие с Решение
№ 343 от 18.05.2015 г. на Министерския съвет
(приложение № 3, по т. 3), както следва:

№
Шипо
фър
ред

Професионално
направление

Образователна и научна степен
„доктор“
задочна
форма на
обучение

Факултет „Полиция“
Национална сигурност
(Организация и управ1. 9.1. лен ие и зв ъ н с ф е р ат а
1
на материалното производство)
Право
2. 3.6.
1
(Криминалистика)
3. 3.6. Право (Криминология)
1
Право
4. 3.6.
1
(Наказателно право)
Право
5. 3.6.
1
(Наказателен процес)
Факултет „Пожарна безопасност и защита
на населението“
Архитектура, строителство и геодезия (Техника
1. 5.7. на безопасността на тру2
да и противопожарната
техника)
Архитектура, строителство и геодезия (Защита
2. 5.7. на населението и на1
родното стопанство в
критични ситуации)

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи
до ректора на Академията на МВР: 1. заявление
по образец, в което се посочва специалността,
за която кандидатстват; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в съответната научна област; 5.
документ за платена такса за кандидатстване в
размер 30 лв. за първи и 30 лв. за всеки следващ
изпит. Таксата се заплаща по банков път чрез
всяка търговска банка по сметката на Академията
на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404, BIC:
UBBSBGSF, титуляр: Академия на МВР. Телефон
за справки 02/98-29-222.
4451
51. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на следните академични длъжности:
професори: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, по научна специалност „Фармакология“ – един, за факултет „Медицина“, катедра
„Предклинична и клинична фармакология“; в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, по научна
специалност „Биохимия“ – един, за факултет
„Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна
медицина и нутригеномика“; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Анатомия, хистология и цитология“ – един, за факултет „Медицина“, катедра
„Анатомия, хистология и ембриология“; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Съдебна медицина“ – един,
за факултет „Медицина“, катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, УНС „Съдебна медицина и деонтология“ и
Клиника по съдебна медицина към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД, Варна; доценти: в област на
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висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Нуклеарна медицина“ – един,
за факултет „Медицина“, катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ и Клиника по нуклеарна
медицина и метаболитна терапия към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Психиатрия“ – един, за факултет
„Медицина“, катедра „Предклинична и клинична
фармакология“ и Втора психиатрична клиника
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Детска психиатрия“ – един,
за факултет „Медицина“, катедра „Психиатрия и
медицинска психология“ и Първа психиатрична
клиника към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
по научна специалност „Биохимия“ – един, за
факултет „Фармация“, катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“; в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление, по научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (в здравеопазването)“ – един, за факултет „Фармация“,
катедра „Фармацевтични науки и фармацевтичен
мениджмънт“; в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност
„Офталмология“ – един, за факултет „Медицина“, катедра „Очни болести и зрителни науки“
и СБОБАЛ – Варна; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Гастроентерология“ – един, за факултет
„Медицина“, катедра „Анатомия, хистология и
ембриология“ и Клиника по гастроентерология
към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, по научна специалност
„Физиология на животните и човека“ – един, за
факултет „Дентална медицина“, катедра „Медикобиологични науки“, УНС „Физиология, патофизиология, микробиология и патоанатомия“; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването“ – един, за факултет
„Обществено здравеопазване“, катедра „Социална
медицина и организация на здравеопазването“;
главни асистенти: в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност
„Пневмология и фтизиатрия“ – един, за катедра
„Вътрешни болести“, УНС „Белодробни болести
и Клиника по пневмология и фтизиатрия“ към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Нервни болести“ – един,
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за катедра „Нервни болести и невронауки“ и
Първа клиника по нервни болести към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по
научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ – един,
за Медицински колеж, УНС „Инспектор по обществено здраве и социални дейности“; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
по научна специалност „Дентална клинична
алергология“ – един, за катедра „Консервативно
зъболечение и орална патология“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и документи – в Медицинския
университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, отдел
„Човешки ресурси“, ет. 4, стая 416, тел.: 052/677033 и 052/677-034.
4494
34. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2015 – 2016 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 343 от
18.05.2015 г. на Министерския съвет и решение
на АС на УХТ, протокол № 33 от 11.02.2015 г.,
със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните
документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1.
заявление за участие в конкурса по образец;
2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс (35 лв. за
изпит по специалност и 30 лв. за изпит по чужд
език) – плащането се извършва в касата на УХТ;
5. медицинско свидетелство; 6. удостоверениесправка от психодиспансер; 7. свидетелство за
съдимост. В рамките на седем работни дни след
изтичане на двумесечния срок от обнародването
в „Държавен вестник“ посочените документи се
подават в УХТ, бул. Марица 26, Пловдив, учебен
отдел; тел. за справки: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение
Прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната
2015 – 2016 г.

Шифър
3
3.8

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми
Социални, стопански и правни науки
Икономика
Икономика и управление

4
4.2

Форма на
обучение
резадов- дочна
на

3

-

1

-

Природни науки, математика
и информатика
Химически науки
Физикохимия
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Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

5

Технически науки

5.1

Машинно инженерство

Форма на
обучение
резадов- дочна
на

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост
Електротехника, електроника
и автоматика
Индустриална електроника

4

-

2

-

3

-

1

-

5.4

Автоматизация на производството
Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
Енергетика

1

-

5.11

Хладилни машини и апарати за
охлаждане и кондициониране
Биотехнологии

1

-

5.12

Технологи я на биологично
активните вещества (вкл. ензими, хормони и белтъчини)
Хранителни технологии
Технология на месните и рибните продукти
Те х н о л о г и я н а м л я к о т о
и млечните продукти
Технология на продуктите за
обществено хранене
Технология на преработката и
съхранението на зърното, на
зърнените продукти и на смесите
Технология на хляба, хлебните
и сладкарските изделия

1

-

5.2

5.3

1
1
-

1

-

1

3914
19. – Институтът по океанология – БАН –
Варна, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Океанология“, научно направление „Техника и технология
на океанографските изследвания“ – един; област
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Хидробиология“, научно направление „Зоопланктон“ – един; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Хидробиология“,
научно направление „Ихтиология“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, експерт по
управление на човешките ресурси, тел. 052/370
486, в. 116.
4465
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70. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт по
професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия и травматология“
за нуждите на Втора травматологична клиника
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в София, бул. Тотлебен 21,
тел. 9154 400.
4430
2. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс за
академична длъжност доцент по професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Фитопатология“ за отдел „Фитопатология“
към научно направление „Защита на растенията“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя 7.
4481
64. – ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство
по научна специалност 04.01.14. Растениевъдство
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в „Човешки
ресурси“, тел. 032/62-90-26.
4454
76. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
инженерна инфраструктура за трасе и технологични
площадки на обект „Междусистемна газова връзка
България – Сърбия“, преминаващ през територията на гр. Нови Искър, кв. Требич, с. Мировяне,
с. Мрамор, с. Доброславци и с. Житен, частите
от който са изложени по местонахождение в
райони „Нови Искър“, „Връбница“ и „Надежда“.
Заинтересуваните могат да обжалват плана по
реда на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез райони
„Нови Искър“, „Връбница“ и „Надежда“.
4491
231. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за плана
за рeгулация и застрояване на м. Горни Богров
(м. Богровски убрещ), кв. 1 (част), улица контактна
на кв. 1, кв. 2 и кв. 6 по о.т. 4 – о.т. 6 – о.т. 7 –
о.т. 9 – о.т. 315; улица по о.т. 6 – о.т. 6а; изменение
на улична регулация по о.т. 1 – о.т. 14. Проектът
представлява значителна част от територията и е
изложен в район „Кремиковци“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
4509
631. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план,
за водоснабдяване за ПП нужди и план-схема за
ел. захранване на УПИ ІХ-820, склад за авточасти,
в кв. 82 по плана на с. Скравена, за имоти № 174188,
174189, 74005, землището на с. Скравена, както и
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по съществуващи улици с о.т. 239-220-313-314-318319-320 от плана на с. Скравена. 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 общинската администрация – Ботевград.
4436
15. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП, за трасе
на водопровод, преминаващо през имоти – публична общинска собственост, с № 001018 (пасище, мера), местност Цицигера, 000141 (пасище, мера), местност Матея, 154004 (полски
път), местност Матея, и ПИ 0011022 – горска територия, държавна частна собственост, в землището
на с. Ганчовец, до ПИ 154001, ЕКАТТЕ 14458, местност Матея в землището на с. Ганчовец, община
Дряново, и проект за ПУП – КТП, за пътната
връзка с път I-5/Е-5 „Г-ца ВТ – Дряново – Габрово – вр. Шипка – г-ца СЗ“ при км 125+702 – дясно,
осигуряваща достъп до ПИ 154001, за изграждане на обект: „Мотел, заведение за обществено
хранене и паркинг“. Проектите за ПУП – ПП, и
ПУП – КТП, може да се разгледат в общинската
администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по тях до
общинската администрация.
4435
17. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
водопровод и ПУП – ПП за трасе на подземно
ел. захранване 0,4 kV, преминаващи през ПИ
000227 (полски път), необходими за изграждане на
обект: „Жилищна сграда“ в ПИ 057008, местност
Руневи чардаци в землището на с. Ганчовец, община Дряново. Проектите за ПУП – ПП може да
се разгледат в общинската администрация – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по тях до общинската администрация.
4434
71. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания, представляващ
подземен електропровод 20 kV за захранване на
имот 35064.43.11 в землище гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, от съществуващ стълб,
засягащ имоти с идентификатори 35064.43.11 и
35064.120.6 по КККР на гр. Каварна, община
Каварна. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при
Община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
4445
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55. – Община Левски на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план и трасировъчен план за захранващ водопровод, довеждащ
колектор, заустващ колектор и кабел високо
напрежение за ПСОВ в ПИ 43236.265.195 в землището на гр. Левски. Сервитутите на проводите
засягат 38 имота в землището на гр. Левски, от
тях 28 земеделски имота – частна собственост, и
идентификатори ПИ 263.19, 263.30, 263.35, 263.36,
263.37, 263.38, 263.39, 263.57, 263.559, 263.560, 264.10,
264.11, 264.15, 264.16, 264.17, 264.18, 264.19, 264.20,
264.21, 264.22, 264.31, 264.32, 264.34, 264.42, 265.1,
265.2, 265.3, 265.4; 7 имота – общинска собственост,
и идентификатори ПИ 263.558, 264.198, 264.559,
265.193, 265.194, 265.196 и 265.560; 1 имот – държавна собственост, и идентификатор ПИ 263.58;
1 имот на „Мелничен комплекс – Сливен“ – АД,
и идентификатор ПИ 263.47. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок от един месец от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта в отдел „Градоустройство
и архитектура“ на Община Левски и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4497
8. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план и
план-схема за eлементите на техническата инфраструктура – линейни обекти извън границата на
урбанизираната територия, за водоснабдяване и
електрифициране и осигуряване на транспортен
достъп до УПИ І-182.9, местност Балджи орман
в землището на с. Абланица, община Ловеч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Проектът е изложен в сградата на
Община Ловеч, стая 227.
4425
7. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план на трасе за захранващ електропровод 20 kV
до ПИ 38950.41.37, с обща дължина 277,75 м, в
участъка, преминаващ през земеделска територия – ПИ 38950.41.201 и ПИ 38950.41.27, общинска
собственост, в землището на с. Костиево, община
„Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в
сградата на общинската администрация, стая 408,
и може да се разгледа от заинтересуваните лица,
които в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация „Марица“,
област Пловдив.
4466
19. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване
на жилищна сграда в УПИ ІХ-160, м. 3, м-ст
„Преводната“, землище с. Каменар, община Поморие“, и сервитут, преминаващ през поземлен
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имот 35691.0.214 – полски път (общинска публична
собственост). Проектът за ПУП – ПП е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4444
4. – Община Правец на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение
на ПУП – план за регулация на УПИ ІІІ – хотел,
ресторант, УПИ ІV, кв. 18, УПИ ХV – за площад
и обществено обслужване, кв. 20, и улична регулация между о.т. 386 и о.т. 42, в който се: променя
площта на УПИ ІІІ – хотел, ресторант, кв. 18,
гр. Правец, от 3050 кв. м на 2500 кв. м, както е по
ПУП – ПР от 1987 г. и документа за собственост;
променя границата на УПИ ІV, кв. 18, гр. Правец,
и същият се отрежда „За КЖС“; променя регулацията на УПИ ХV – за площад и обществено
обслужване, кв. 20, гр. Правец; променя уличната
регулация между о.т. 386 и о.т. 421, гр. Правец.
Площ на новообразуван УПИ – ІІІ хотел, ресторант, кв. 18 – 2500 кв. м. Площ на новообразуван
УПИ ІV, кв. 18 – 1906 кв. м. Площ на новообразуван УПИ ХV – за площад и обществено обслужване, кв. 20 – 29 222 кв. м. 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.
4446
12. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – външно ел. захранване (увеличение на
мощността) за ПИ № 000206 (летище) в землището
на с. Бъзън, община Русе. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
4477
13. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
и специализирана план-схема за обект „Оптичен
кабел“ от КШ № 466/II-16.01 до КШ № 1 (до ел.
подстанция „К. Ганчев“) през ПИ с идентификатори 68850.112.258, 68850.115.213, 68850.115.214,
68850.525.22, 68850.525.1504 и 68850.525.1522 по
кадастралната карта на 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.
4476

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител на
област с административен център Бургас, обек-
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тивирано в Заповед № РД-09-24 от 16.06.2015 г.,
с която се иска отмяна на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени на
услугите на територията на община Приморско
със следното съдържание: § 1. В чл. 10 ал. 6 се
изменя по следния начин: „Таксите по глава
втора, раздел ІІ се смятат за облагаеми, цените
на административните услуги по глава четвърта, раздел ІІ от настоящата наредба се събират
като необлагаеми по Закона за ДДС, с изключение на чл. 72 и 76. Определените в наредбата
такси и цени на услугите са без ДДС, а върху
облагаемите следва да се начислява 20 % данък
добавена стойност.“ По оспорването е образувано
адм. дело № 1143/2015 г., което е насрочено за
22.10.2015 г. в 11,10 ч.
4429
Административният съд – София-град, второ
отделение, 31 състав, съобщава, че по жалби
против Решение № 396 по протокол № 64 от
26.06.2014 г. на Столичния общински съвет, с което
е одобрен подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и на плана за застрояване
на м. Бул. Сливница – Люлин 10 мр. в частта му,
касаеща УПИ ІІ-295, 296, кв. 120, и УПИ ІV-31
и УПИ VІІІ-35, кв. 127, е образувано адм. дело
№ 1330/2015 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
14.09.2015 г. в 14,30 ч. В едномесечен срок от деня
на обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление в А дминистративния
съд – София-град, което да отговаря на изискванията на чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
4464
Районният съд – Луковит, съобщава на ответника Неджип Дрекович, гражданин на Република
Сърбия, че е образувано гр. д № 233 по описа за
2014 г. на Районния съд – Луковит, по предявения
срещу него иск за развод на основание чл. 49,
ал. 1 СК от ищцата Ана Николаева Съботинова
с указание, че в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
може да се яви в съда на адрес: гр. Луковит, ул.
Раковски 6, за да получи препис от исковата
молба и приложенията, като го предупреждава,
че ако не се яви, за да получи книжата, на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще му бъде назначен
особен представител и делото ще се разгледа без
негово участие.
4453

ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
25. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация по
рецик лиране“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
БАР на 12.08.2015 г. в 8 ч. в залата на Народно читалище „Г. С. Раковски“, София, район
„Илинден“, ж.к. Света Троица, ул. Варна 3, при
следния дневен ред: 1. откриване на клон на
Българската асоциация по рециклиране в Русе
и възлагане на процедура по откриването и решения относно адреса и представителството на
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клона на управителния съвет на БАР; 2. промени
в чл. 25, ал. 1 от устава на БАР – премахва се
т. 8 „Взема решения за откриване и закриване
на клонове.“; 3. промени в чл. 32, ал. 1 от устава
на БАР – добавя се нова т. 16 „Взема решения
за откриване и закриване на клонове.“ При
липса на кворум събранието ще се проведе
на същото място, при същия дневен ред в 9 ч.
Материалите по дневния ред са в наличност в
офиса на организацията за справки и сведения
по тях всеки ден от 10 до 13 ч.
4471
12. – Управителният съвет на Българския
хоров съюз – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно отчетно-изборно събрание
на 25.08.2015 г. от 10,30 ч. в залата на НЧ „Д-р
Петър Берон – 1926“, София, бул. Витоша 109,
при следния дневен ред: 1. приемане оставката
на досегашния председател на БХС; 2. предложения за изменения на устава на БХС; 3. избор
на нов УС на БХС; 4. избор на нов председател
на БХС; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
4480
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в частна полза „Агенция за бизнес консултации“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
всички членове на сдружението да присъстват на
общо събрание на 31.08.2015 г. в 8 ч. на адрес:
гр. София, район „Триадица“, пл. Македония 1,
ет. 17, ап. 10, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване участието на
член в УС и като член на Агенцията за бизнес
консултации; 2. разни.
4458
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към Професионална
гимназия по транспорт „Макгахан“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.09.2015 г. в 18 ч. в сградата на училището – ул. Кадемлия 15, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; 2.
освобождаване на членове на настоящия съвет
на настоятелите поради подадени молби; 3. избор на нов състав на съвета на настоятелите; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение
на членовете на сдружението и се намират в
библиотеката на училището.
4373
11. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис-ски-голф клуб“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 15.09.2015 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в София, район
„Студентски“, тенискомплекс „Мир и Дружба“,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС на клуба за дейността му през 2014 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2014 г.; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. избор на нови членове на
сдружението; 5. промяна на наименованието
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на сдружението; 6. промяна на седалището на
сдружението; 7. допълване на предмета на дейност; 8. приемане на нов устав на сдружението; 9.
разни. Поканват се всички членове или упълномощени техни представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Регистрацията
на членовете за участие започва в 9 ч. в деня на
събранието срещу представяне на лична карта,
а за пълномощниците – и срещу представяне на
изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение на членовете в седалището на
клуба – София, район „Студентски“, тенискомплекс „Мир и Дружба“, всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4321
14. – Управителният съвет на сдружение
„Ложа Светлината на траките Ориент-София“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 17.09.2015 г. в 17,30 ч. в
София, бул. Шипченски проход 69А, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на досегашния управителен съвет на сдружението; 2. избор на нов
управителен съвет на сдружението; 3. промяна
на наименованието на сдружението; 4. промяна на адреса на управление на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум в насрочения час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място, при същия дневен
ред, един час по-късно, независимо от броя на
присъстващите.
4470
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
помощ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 7.11.2015 г. в
10,30 ч. в София в ресторант „Кристал Палас“,
ул. Шипка 14, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния
съвет на НСПСИП през 2014 г.; 2. приемане на
финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 3.
приемане на годишния бюджет на сдружението за 2016 г.; 4. обсъждане провеждането на
Девета национална практическа конференция
по педиатрия през 2016 г.; 5. разни. Общото
събрание на основание чл. 6, ал. 4 от устава на
сдружението се счита законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи за един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и се
счита за законно колкото и членове да се явят.
Проектите за решения са на разположение на
всички членове.
4456
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Киокушин Айтос“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.09.2015 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в Айтос, ул. Хаджи Димитър 1, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
промяна на целите на сдружението и средствата
за постигането им; 2. вземане на решение за
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изменение на устава по отношение на целите,
средствата за постигането им и начина на свикване на ОС; 3. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4468
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от
устава свиква извънредно общо събрание на
1.09.2015 г. в 9 ч. на адрес: Варна, район „Одесос“, ул. Велес 19, при следния дневен ред: 1.
решение за промени в устава; 2. решение за
откриване на клон. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
започне своята работа на същото място, един
час по-късно, при същия дневен ред и ще се
счита за редовно.
4457
6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Дамски клуб Павликени“ – Павликени, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението в клуба
на организацията с адрес: Павликени, ул. Васил
Левски 28, вх. А, на 8.10.2015 г. в 17,30 ч. при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2012 – 2014 г.; 2. отчет на
ревизионната комисия за периода 2012 – 2014 г.;
3. актуализиране на устава на сдружението съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ; 4. избор на
нов управителен съвет и ревизионна комисия;
5. организационни въпроси; 6. разни.
4510
3. – Управителният съвет на Агенцията за
подпомагане и развитие на малкия и средния
бизнес – 2006, Хасково, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание на
агенцията на 7.09.2015 г. в 17 ч. в офис № 310 на
бул. Г. С. Раковски 26А при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на агенцията за изминалия
период; 2. избор на нови: управителен съвет;
председател на управителния съвет и контрольор; 3. промени в седалището на агенцията и в
чл. 18, ал. 3 от устава на агенцията – „Поканата
се поставя на място за обявление в сградата, в
която се намира управлението на Агенцията,
най-малко един месец преди насрочения ден.
Получаването от членовете на Агенцията да се
удостоверява срещу лично положен подпис“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието се отлага с един час по-късно – в
18 ч. на същото място, при същия дневен ред и
може да се проведе колкото и членове да се явят.
4467
Слави Неделчев Славов – лик видатор на
сдружение „Млада България“ – Перник, в ликвидация по ф. д. № 1068/1993 г. по описа на
Пернишкия окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок,
считано от датата на обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
4482
Тодор Господинов Господинов – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Право на избор“, в ликвидация по ф. д. № 2524/2004 г. по
описа на Варненския окръжен съд, със седалище
и адрес на управление Варна, ж. к. Младост,
бл. 152, ет. 8, ап. 49, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок, считано от датата на обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
4469

СЪОБЩЕНИE 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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