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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за преобразуване на Факултет „Обществено
здраве и спорт“ в структурата на Югозападния
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград,
във Факултет „Обществено здраве, здравни
грижи и спорт“
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Преобразува Факултет „Обществено здраве
и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи
и спорт“, с предмет на дейност: подготовка на
специалисти с висше образование по специалности от регулираните професии „Медицинска
сестра“ и „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ и по
специалности от професионалните направления
„Педагогика на обучението по…“, „Социални
дейности“, „Обществено здраве“ и „Спорт“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4582

РЕШЕНИЕ

за откриване на Филиал – Велико Търново,
в структурата на Медицинския университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Народното събрание на основание чл. 9,
ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование
РЕШИ:
Отк рива Филиа л – Велико Търново, в
структурата на Медицинския университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, с
предмет на дейност: обучение на студенти по
специалностите от регулираните професии
„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от професионално направление „Здравни грижи“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4583

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати,
представянето и публичното оповестяване на
документите, изслушването на кандидатите
за омбудсман и за тайното гласуване при
избора на омбудсман
Народното събрание на основание чл. 91а,
ал. 1 във връзка с чл. 86 от Конституцията
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на Република България и чл. 89, ал. 7 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за
омбудсман и за тайното гласуване при избора
на омбудсман.
I. Предлагане на кандидати за омбудсман
и представяне на документите им.
1. Предложения за кандидати за омбудсман се правят от народни представители
и парламентарни групи. Предложенията се
внасят в писмена форма до Комисията по
вероизповеданията и правата на човека чрез
председателя на Народното събрание в 7-дневен срок от приемането на тези Процедурни
правила от Народното събрание.
2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които съдържат и аргументация
за високите морални качества на съответния
кандидат. Към предложението се прилагат
следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) ксерокопие от диплома за завършено
висше образование;
г) декларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че отговаря на условията
за избор на народен представител по чл. 65,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 9 от Закона за омбудсмана.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите
по раздел I, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно
от 7 дни преди изслушването. Публикуват се
името и мотивите на народния представител
или парламентарната г ру па, предлож или
съответната кандидатура. Публикуването на
предложенията и документите се извършва
в съответствие със Закона за защита на
личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, не по-късно от три
дни преди изслушването на кандидата могат
да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в Комисията
по вероизповеданията и правата на човека
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали
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не се разглеждат. Становищата и въпросите
се изпращат по пощата на адрес: гр. София,
пл. Княз Александър I № 1, Комисия по вероизповеданията и правата на човека, или по
електронен път на e-mail: kvpch@parliament.
bg. Становищата и въпросите се публикуват
на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание
при спазване на Закона за защита на личните
данни. Не се публикуват конкретни данни,
съставляващи класифицирана информация,
както и факти от личния живот на лицата.
III. Изслушване на допуснатите кандидати
за омбудсман.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по вероизповеданията и
правата на човека проверява представените
документи и дали кандидатите отговарят на
изискванията за заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по вероизповеданията
и правата на човека, което се излъчва в реално
време в интернет чрез интернет страницата
на Народното събрание.
3. Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 5 минути. Представянето включва и данни за мотивацията,
публичната репутация, моралните качества и
обществената подкрепа за кандидата.
4. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си био
графия и да представи концепцията си за
работа като омбудсман в изложение до 15 ми
нути за всеки кандидат.
5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя
в резюме постъпилите при условията и по
реда на раздел II, т. 2 становища и въпроси,
на които не е получен отговор.
6. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10 ми
нути.
7. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за
изложение на въпросите е до 3 минути.
8. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след изчерпване на зададените
въпроси към него. Времето за отговор е до
5 минути.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията по вероизповеданията и
правата на човека изготвя по смисъла на
чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад от
изслушването, в който са представени кандидатите, и го внася в Народното събрание. Ако
са изслушани няколко кандидати за омбудсман,
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Комисията по вероизповеданията и правата на
човека прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден
по азбучен ред на собствените им имена. Към
доклада се прилага и проект на решение за
избор на всеки кандидат за омбудсман.
IV. Избор на омбудсман от Народното
събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. След приключване на разискванията
председателят на заседанието обявява началния час на процедурата за тайно гласуване
при избора на омбудсман.
V. Процедурни правила за тайно гласуване при избора на омбудсман на основание
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България във връзка с чл. 10, ал. 2 от Закона
за омбудсмана и чл. 89, ал. 7 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
1. За произвеждане на тайното гласуване се
избира Комисия за произвеждане на тайното
гласуване в състав от 9 народни представители – по един от всяка парламентарна група
и един народен представител, нечленуващ в
парламентарна група.
2. Гласуването се извършва с една бяла
бюлетина с имената на предложените кандидати, подредени по азбучен ред на собствените им имена и квадратче пред всяко име
за отразяване волята на гласуващия народен
представител.
3. Бюлетините се поставят предварително
в изборните кабини.
4. Пликовете за гласуване са бели, непрозрачни, с еднакъв размер и без надписи.
П ликовете се п редоставя т на народни т е
представители от членовете на Комисията за
произвеждане на тайното гласуване.
5. Всеки народен представител гласува
„ЗА“ единия от кандидатите, като постави
знак „X“ в квадратчето пред съответното име.
Когато има само един кандидат, всеки народен представител гласува „ЗА“ предложения
кандидат, като постави знак „X“ в квадратчето
или „ПРОТИВ“ предложения кандидат, като
не постави знак „Х“ в квадратчето.
6. След гласуването народният представител
поставя бюлетината в изборния плик, излиза от
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изборната стая и пуска плика в избирателната
кутия. Извършеното гласуване се отбелязва
в списъка на народните представители, като
гласувалият народен представител се подписва.
7. Плик с две или повече еднакви бюлетини
се брои за една действителна бюлетина.
8. Бюлетината е недействителна, когато е:
а) саморъчно направена;
б) разкъсана, зачертана или има други
знаци върху нея;
в) намерена в изборната кутия без плик;
г) поставен знак „Х“ в повече от едно квадратче или поставеният знак засяга повече от
едно квадратче за гласуване и не може да се
установи еднозначно волята на избирателя.
Когато пликът съдържа две или повече
бюлетини с различно съдържание и когато
пликът е празен, бюлетините се броят за една
недействителна бюлетина.
9. Гласуването се провежда в рамките на
един час, смятано от обявяването на процедурата.
10. След прик лючване на гласу ването
Ком иси я та за п роизвеж да не на та й но т о
гласуване съставя протокол с данните от
гласуването, който се подписва от членовете
на комисията. Председателят на комисията
обявява пред Народното събрание резултатите
от гласуването.
11. За избран се смята кандидатът, получил
мнозинство повече от половината от гласувалите народни представители.
12. В случай че при първото гласуване никой
от кандидатите не е получил необходимото
мнозинство, се произвежда второ гласуване,
в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Второто гласуване
се произвежда при същите условия и ред. За
избран се смята кандидатът, получил мнозинство повече от половината от гласувалите
народни представители. При равен резултат
между кандидатите се провежда нова процедура за избор.
13. Председателят на комисията обявява
пред Народното събрание резултатите от
гласуването.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ……..................................
с ЕГН ..........................., л.к. № ........................,
изд. на ......................... от МВР ...........................
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за
омбудсман.
.............................. г.
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ......................................
с ЕГН ..........................., л.к. № ........................,
изд. на ......................... от МВР ...........................
ДЕКЛАРИРАМ,
че отговарям на условията по чл. 65, ал. 1 от
Конституцията на Република България:
1. навършил/а съм 21 години;
2. нямам друго гражданство, освен българско;
3. не съм поставен/а под запрещение;
4. не изтърпявам наказание лишаване от
свобода.
Известно ми е, че за невярно деклариране
нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат
обработвани във връзка с произвеждане на
избор за омбудсман.
.............................. г.
Декларатор: ....................
4603

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за
подуправител – ръководител на управление
„Банков надзор“, на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банково“,
и на кандидат за подуправител – ръководител
на управление „Емисионно“, на Българската
народна банка, публичното оповестяване на
документите, представянето и изслушването
на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното
събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема следните Процедурни правила,
които се прилагат от Народното събрание при
възникнало законово основание за избор на
подуправител на Българската народна банка – ръководител на управление по чл. 19 от
Закона за Българската народна банка:
„Процедурни правила за условията и реда
за предлагането на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков
надзор“, на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банково“, и на
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кандидат за подуправител – ръководител на
управление „Емисионно“, на Българската
народна банка, публичното оповестяване на
документите, представянето и изслушването
на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното
събрание.
I. Предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление, на Българската народна банка и представяне на
документите му.
1. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на у правление, се
внася в писмена форма от управителя на
Българската народна банка до Комисията
по бюд жет и финанси чрез председател я
на Народното събрание при възникване на
законово основание.
2. Предложението за кандидат за под
управител – ръководител на управление, на
Българската народна банка се придружава с
писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата.
Към предложението се прилагат следните
документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) док у мен т и, удостоверяващ и п рофесиона лизма на кан ди дата в област та на
икономиката, финансите и банковото дело
(диплома за завършено висше образование,
удостоверения, препоръки за заемани длъжности и придобити специализации в сферата
на икономиката, финансите и банковото дело
и други подобни);
г) свидетелство за съдимост;
д) декларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 2, 3, 4 и 5 от
Закона за Българската народна банка.
II. Публично оповестяване на документите.
Предложението заедно с приложените
към него писмени мотиви и документи се
публикува на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание в срок не по късно от 7 дни преди
изслушването.
Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни.
Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването
на кандидидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставени.
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Средствата за масово осведомяване могат да
изпращат в Комисията по бюджет и финанси
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат.
Становищата и въпросите се изпращат по
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по бюджет и финанси,
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване на Закона за защита
на личните данни и Закона за защита на
класифицираната информация.
III. Изслушване на кандидата.
1. Преди да изслуша предложения кандидат,
Комисията по бюджет и финанси проверява
представените документи и дали кандидатът отговаря на изискванията за заемане на
длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до две
минути. Представянето включва и данни за
специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа
за кандидата.
4. Лично представяне на кандидата и на
неговата концепция за дейността му като
подуправител – ръководител на управлението на Българската народна банка, за което
е предложен от управителя на Българската
народна банка – до 20 минути.
5. Представяне в резюме на становищата
и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, ако такива са представени – до две минути всяко.
6. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10 ми
нути.
7. Въпроси от страна на народните представители – до две минути.
8. Отговор на кандидата по поставените
от страна на народните представители въпроси – до 10 минути.
9. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
10. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
11. Комисията изготвя по смисъла на чл. 89,
ал. 5 ПОДНС доклад от изслушването на
кандидата и го внася в Народното събрание.
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Към доклада се прилага Проект на решение за
избор на кандидата за подуправител, ръководител на управлението на Българската народна
банка, за което е предложен от управителя
на Българската народна банка.
IV. Избор на кандидат за подуправител – ръководител на управление на Българската
народна банка, от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Кандидатът се представя от управителя
на Българската народна банка – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
7. Ако кандидатът не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.“
2. Отменя Решение за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на
подуправител на Българската народна банка,
ръководител на управление „Банков надзор“
(ДВ, бр. 11 от 10 февруари 2015 г.).
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 8 юли 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ……..................................
с ЕГН ..........................., л.к. № ........................,
изд. на ......................... от МВР ...........................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността ……………………………….............……………
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към решението
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ……..................................
с ЕГН ..........................., л.к. № ........................,
изд. на ......................... от МВР ...........................
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм лице:
– обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество;
– което е било през последните две години,
предхождащи датата на решение за обявяване
на търговско дружество или кооперация в
несъстоятелност, член на техен управителен
или контролен орган;
– което е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение
на дружества, в които Българската народна
банка има участия;
– което е съпруг или съпруга или се намира
във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия до четвърта степен
включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния
съвет на Българската народна банка.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор: ....................
4604

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 116
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валери Иванов Йотов – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република
Бразилия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Боливарска републ ика Венесуела със седалище
в Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 юни 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4532
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 9 ЮЛИ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2015 г. в размер 56 000 лв. за
подпомагане закупуването на хидроксипропил бета циклодекстрин (Hydroxypropyl-betacyclodextrin – HPbCD) като единствена алтернатива за лечението и поддържането живота
на детето Стоян Николаев Стоянов с болестта
на Нийман Пик, тип С.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 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
4618
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 115 965 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на общините – 70 065 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 45 900 лв. за изплащане на
стипендии за 2015 г.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2015 г.
(2) Със сумата 46 170 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. 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 и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на
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Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
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, ал. 2, т. 1
Първо
тримесечие
2015 г.
№

Община

Област

брой
стипендии

сума
(в лв.)

1. Айтос

Бургас

1

1350

2. Бургас

Бургас

2

2565

3. Варна

Bарна

2

2565

4. Велико
Търново

Bелико
Tърново

2

2835

5. Габрово

Габрово

1

1350

6. Добрич

Добрич

4

5265

7. Дупница

Kюстендил

2

2565

8. Кюстендил

Kюстендил

1

1485

9. Берковица

Mонтана

2

2430

10. Плевен

Плевен

3

3915

11. Пловдив

Пловдив

1

1350

12. Сливен

Cливен

6

8235

13. Столична
община

София-град

14

17 820

14. Ихтиман

Софийска
област

1

1080

15. Стара Загора Cтара Загора

3

4185

16. Харманли

Xасково

1

1350

17. Хасково

Xасково

3

4185

18. Шумен

Шумен

1

1350

19. Ямбол

Ямбол

3

4185

53

70 065

Общо:
4625
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г.

за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2015 – 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
целева помощ за ученици, записани в първи
клас на държавно или общинско училище, за
покриване на част от разходите в началото
на учебната 2015 – 2016 г. в размер 250 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4626

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Ветрен, община Септември,
и на Дома за медико-социални грижи за
деца – Разград
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Ветрен, община Септември, и
Дома за медико-социални грижи за деца – Разград, считано от 15 юли 2015 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационните
комисии и да сключи договор с членовете
им до 31 юли 2015 г.
Чл. 3. Ликвидационните комисии да извършат всички действия по ликвидация на
лечебните заведения по чл. 1 до 31 декември
2015 г.
Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебните заведения по чл. 1 да се
уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебните заведения по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, се
изплащат от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
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(2) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на закритите Дом
за медико-социални грижи за деца – Ветрен,
община Септември, и Дом за медико-социални грижи за деца – Разград, се поемат от
Министерството на здравеопазването.
Чл. 6. Със сумата на неусвоените разходи
към 31 юли 2015 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. за Дома
за медико-социални грижи за деца – Ветрен,
община Септември, и за Дома за медико-социални грижи за деца – Разград, при необходимост през 2015 г. чрез централния бюджет се
осигурява финансиране на социални услуги в
общността за деца – делегирани от държавата
дейности, по реда на чл. 43, ал. 2 от Закона
за публичните финанси.
Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 6 да се намалят
разходите по политика „Диагностика и лечение“, бюджетна програма „Медико-социални
грижи за деца в неравностойно положение“ по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. за сметка на намаление на
бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 6 да се намалят
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 8. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведени я и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, приета с Постановление
№ 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от
2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и
бр. 44 от 2013 г.), и чл. 43, ал. 2 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101
и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г., бр. 24,
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81 и 84 от 2014 г. и бр. 27 и 47 от 2015 г.) на
ред с пореден № 20, в колона „Численост на
персонала“ числото „2381“ се заменя с „2290“.
§ 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
4627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4 535 274 лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
за изпълнение на Националната програма за
контрол и изкореняване на болестта бяс чрез
орална ваксинация на лисиците.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“ по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 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
4646
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РЕШЕНИЕ № 508
ОТ 9 ЮЛИ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Национална
асоциация на хората с придобити увреждания“
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 и 2 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и бр. 10 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ със
седалище и адрес на управление в гр. София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 94, регистрирано по описа на Софийския градски съд под
№ 20642, том 428, стр. 55, по ф.д. № 31/2014 г. с
ЕФН 211400317, ЕИК по БУЛСТАТ № 176644027,
за представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4612

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за икономическо и научно сътрудничество
между правителството на Република България и правителството на Република Ирак
(Утвърдено с Решение № 329 от 21 май 2014 г.
на Министерския съвет. В сила от 12 юни
2015 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България и
правителството на Република Ирак (наричани
по-нататък „Договарящите се страни“),
Съзнавайки, че членството на Република
България в Европейския съюз и произтича-
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щите от това задължения за Република България изискват по-нататъшно подобряване и
усъвършенстване на договорно-правната база
на двустранните икономически отношения,
Уверени, че това Споразумение ще допринесе за развитието на икономическите връзки
между тях чрез активизиране на взаимноизгодното търговско, икономическо, научно,
техническо и технологично сътрудничество,
се договориха, както следва:
Член 1
Договарящите се страни съдействат за
развитието и разширяването на тяхното взаимноизгодно икономическо сътрудничество.
Член 2
Договарящите се страни полагат усилия за
развитие на двустранното си сътрудничество
на широка основа, и в частност в областите,
посочени в приложение № 1 към това Споразумение.
Член 3
Договарящите се страни развиват и разширяват икономическото си сътрудничество
чрез осъществяване на мерките, посочени в
приложение № 2 на това Споразумение.
Член 4
С цел осъществяване и развитие на целите
на това Споразумение Договарящите се страни
създават Българо-иракска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество,
чиито задачи и начин на функциониране са
определени в приложение № 3 на това Споразумение.
Член 5
Това Споразумение не накърнява правата
и задълженията на Договарящите се страни,
произтичащи от други регионални и международни споразумения, като членството на
Република България в Европейския съюз или
членството на Република Ирак в Голямата
арабска зона за свободна търговия, или членството в други международни организации.
Член 6
Договарящите се страни уреждат посредством преговори всички спорове, които могат
да възникнат между тях по отношение на прилагането и тълкуването на това Споразумение.
Член 7
Това Споразумение може да бъде изменяно
по взаимно съгласие между Договарящите се
страни, като настъпилите промени се отбелязват в отделни за всяко изменение протоколи.
Член 8
Приложенията и протоколите към това
Споразумение са неразделна част от него.
Член 9
1. Това Споразумение влиза в сила от датата
на получаването на последното уведомление,
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с което Договарящите се страни взаимно
се уведомяват, че са изпълнени вътрешните
процедури за влизането му в сила.
2. Това Споразумение е със срок на валидност от пет години и се подновява автоматично за същия период, освен ако някоя от
Договарящите се страни не уведоми другата
писмено за своето намерение да го прекрати
или измени шест месеца преди изтичането му.
3. Действието на Споразумението се прекратява на първия ден от шестия месец след
датата, на която уведомлението е получено по
дипломатически път от другата Договаряща
се страна.
В уверение на горното долуподписаните
лица, надлеж но у пълномощени за целта,
подписаха това Споразумение.
Изготвено и подписано в София на 29 ноември 2013 г., 25 Мухаррам 1435 по Хиджра,
в два оригинални екземпляра на български,
арабски и английски език, като всички текстове са с еднаква правна сила. В случай на
различия в тълкуването на това Споразумение
меродавен ще бъде текстът на английски език.
За правителството
на Република България:
Драгомир Стойнев,
министър на
икономиката
и енергетиката

За правителството
на Република Ирак:
Хаирула Хасан
Бабакр,
министър на
търговията

Приложение № 1
Областите на икономическо сътрудничество
включват:
1. Промишленост:
– 	машиностроене;
– 	добивна промишленост;
– 	металургия;
– 	преработвателна промишленост;
– елек т ронна и елек т рома ш инос т рои т ел на
промишленост;
– 	химическа промишленост;
– 	нефтопреработвателна промишленост;
– 	фармацевтична промишленост.
2. Селско стопанство:
– 	растениевъдство и животновъдство;
– 	хранително-вкусова промишленост.
3. Горско стопанство.
4. Енергетика.
5. Научноизследователска и развойна дейност.
6. Строителство и строителна промишленост.
7. Телекомуникации, изчислителна техника и
информатика.
8. Транспорт и логистика.
9. Опазване на околната среда.
10. Туризъм.
11. Насърчаване на инвестициите.
12. Сътрудничество в областта на малките и
средните предприятия.
13. Образование.
14. Здравеопазване.
15. Наука и технологии.
16. Развитие на административния капацитет.
17. Управление на качеството и стандартизация .
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Приложение № 2
Мерки за разширяване и задълбочаване на
икономическото сътрудничество
1. Укрепване на сътрудничеството в икономическата област между правителствените
институции, професионалните организации и
бизнес средите, камари и асоциации, включително обмен на икономическа информация от
взаимен интерес, както и взаимни посещения
на представители на институциите и бизнеса
от двете страни.
2. Улесняване създаването на нови и разширяване
на съществуващите бизнес контакти, насърчаване на взаимните контакти и посещения
на частни лица и предприемачи.
3. Обмен на бизнес информация, участие в международни панаири и изложения, оказване на
съдействие за организиране на мероприятия
за представители на публичния сектор и бизнеса, семинари, конференции, симпозиуми.
4. Съдействие за повишаване ролята на малките
и средните предприятия (МСП) в двустранните
икономически отношения.
5. Сътрудничество в областта на маркетинга,
консултантските и експертните услуги в областите от взаимен интерес.
6. Развитие на по-тесни връзки и сътрудничество
между финансовите и банковите институции.
7. Оказване на съдействие за развитието на
двустранната инвестиционна дейност.
8. Оказване на съдействие при откриване на
представителства и клонове на компании на
двете страни съгласно законовите и подзаконовите нормативни актове и законодателството
на двете страни.
9. Насърчаване на меж ду народното сът рудничество в областта на икономиката и на
науката.
10. Разширяване на сътрудничеството на пазарите
на трети страни.
11. Обмен на информация за програми и проекти;
насърчаване участието на предприемачите в
тяхната реализация.

Приложение № 3
Задачи, структура и начин на функциониране
на Българо-иракската междуправителствена
комисия за икономическо сътрудничество
1. Задачите на Българо-иракската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, наричана по-нататък „Комисията“,
включват:
– 	 обсъждане на въпроси, свързани с развитието
на двустранните икономически отношения;
– 	 определяне на нови възможности за развитие
на двустранните икономически отношения;
– 	 разработване на предложения за подобряване
на условията за икономическо сътрудничество
между организациите на двете страни;
– 	 представяне на предложения по прилагането
на това Споразумение.
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2. Комисията е съставена от представители на
българската и на иракската страна. Всяка
Договаряща се страна определя председател
от своя страна, наричан „Съпредседател“,
на министерско ниво. Министерството на
икономиката и енергетиката на Република
България и Министерството на търговията
на Република Ирак определят „Секретар“ на
своята част от Комисията.
За обсъждане на отделни въпроси Комисията може да реши да създаде работни групи,
като определя техните задачи и срокове за
изпълнението на задачите.
3. Редовните заседания на Комисията се провеждат ежегодно в столиците на двете страни
на ротационен принцип.
Съпредседателите на Комисията се договарят
за свикването и дневния ред на съответното
заседание на Комисията не по-късно от един
месец преди заседанието.
Със съгласието на Съпредседатели те на
заседанията на Комисията могат да бъдат
обсъждани и въпроси, които не са изрично
включени в предварителния дневен ред.
По предложение на всеки от Съпредседателите
може да бъде свикано извънредно заседание
на Комисията или среща на Съпредседателите
на Комисията.
На заседанията на Комисията могат да се
канят съветници и експерти.
Работен език на Комисията е английският
език.
За всяко заседание и за проведените обсъждания по време на заседанието се съставя
протокол на английски език.
В периода между заседанията Съпредседателите на Комисията, или по техни указания,
секретарите обсъждат в работен порядък
въпроси, свързани с дейността на Комисията.
4461

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № ЕРД-16-301
от 30 юни 2015 г.

за условията и начина на изпълнение на
задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите
централи с комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и начинът на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа
енергия от топлоелектрическите централи
с комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия по чл. 84, ал. 6 от
Закона за енергетиката.
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(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат
за инсталации за комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия:
1. с противоналегателна парна турбина;
2. с кондензационна парна турбина с пароотбор;
3. с газова турбина с оползотворяване на
топлинната енергия;
4. парогазови инсталации с оползотворяване
на топлинната енергия;
5. други видове инсталации/съоръжения
или комбинации от тях за едновременното
производство в рамките на един процес на
топлинна енергия и електрическа енергия.
Г л а в а

в т о р а

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСК А ЕНЕРГИЯ ОТ ЦЕНТРАЛИ С
КОМ БИ Н И РА НО П РОИЗВОДС Т ВО Н А
ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Чл. 2. Производителите на електрическа
енергия от топлоелектрическите централи с
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия са задължени да:
1. заявяват търговски графици за доставка
на електрическа енергия, съответстващи на
полезната топлинна енергия, и която да покрие показателя за висока ефективност, освен
ако не е договорено изкупуване на по-голяма
мощност, в резултат на сключени договори
по реда на глава девета, раздел VІІ от Закона за енергетиката или участие на пазара на
балансираща енергия;
2. намаляват електрическата мощност или
да извършват друго действие, разпоредено от
оператора, чрез който имат достъп до електроенергийната система (наричан по-нататък
„съответния оператор на мрежа“), съгласно
чл. 73 от Закона за енергетиката, като в този
период производителите на електрическа
енергия от топлоелектрическите централи
с комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия не носят отговорност
за небаланс съгласно Правилата за търговия
с електрическа енергия по чл. 21, ал. 1, т. 9
от Закона за енергетиката;
3. намаляват или увеличават електрическата мощност при активиране от страна
на оператора на електропреносната мрежа
на предложенията им в случаите, когато са
доставчик на балансираща енергия;
4. поддържат електрическа мощност, съответстваща на полезния топлинен товар и в
съответствие с т. 1, ако не е разпоредено друго
от оператора на мрежата съобразно т. 2 и 3;
5. предоставят на съответния оператор на
мрежа електрическа и технологична схема на
инсталацията за комбинирано производство
съгласно чл. 119, т. 10 от Наредба № РД-16-57
от 28.01.2008 г. за дейността на операторите
на електроенергийната система и на разпре-
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делителните мрежи, както и на оперативния
дежурен персонал от електроенергийните
обекти и електрическите уредби на потребителите (ДВ, бр. 17 от 2008 г.);
6. предоставят на съответния оператор на
мрежа всички данни за експлоатационните
граници и характеристики на инсталациите
за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия;
7. предоставят на съответния оператор
на мрежа актуалните режимно-балансови
изпитания на инсталациите за комбинирано производство, направени при пускане в
експлоатация, след основен ремонт и/или
модернизация;
8. осигуряват на съответния оператор на
мрежа възможност за оперативен контрол,
като му предоставят, в реално време, следните данни:
a) за кондензационна турбина с едно или
повече регулируеми пароотнемания:
аа) разход, налягане и температура на парата
на изхода от парогенератора/ите, свързан/и
с комбинираното производство на топлинна
и електрическа енергия;
бб) брутна активна електрическа мощност
на генератора;
вв) разход, налягане и температура на
свежата пара на входа на турбината;
гг) разход, налягане и температу ра на
регулируемите пароотнемания; когато няма
тех ни ческа възмож ност за измерване на
разход на рег улируемите пароотнемани я,
се предоставя информация за отдаваната
топлинна мощност;
б) за парна турбина с регулируемо/и пароотнемане/ия и противоналягане:
аа) разход, налягане и температура на парата
на изхода от парогенератора/ите, свързан/и
с комбинираното производство на топлинна
и електрическа енергия;
бб) брутна активна електрическа мощност
на генератора;
вв) разход, налягане и температура на
свежата пара на входа на турбината;
гг) разход, налягане и температура на регулируемото/ите пароотнемане/ия);
дд) разход, налягане и температура на
противоналягането;
в) за парна турбина с регулируемо/и паро
отнемане/ия и бойлеркондензатор:
аа) разход, налягане и температура на парата
на изхода от парогенератора/ите, свързан/и
с комбинираното производство на топлинна
и електрическа енергия;
бб) брутна активна електрическа мощност
на генератора;
вв) разход, налягане и температура на
свежата пара на входа на турбината;
гг) разход, налягане и температура на регулируемото/ите пароотнемане/ия;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

дд) топлинна мощност на бойлеркондензатора, температура и налягане на парата,
постъпваща в бойлеркондензатора;
г) за газова турбина с котел утилизатор и
парна турбина:
аа) активна елект рическа мощност на
генераторите (отделно за газовата турбина и
парната турбина);
бб) разход на гориво на входа в газовата
турбина;
вв) разход на гориво на входа на котел
утилизатора (когато е комплектуван с горивна
уредба);
гг) разход, налягане и температу ра на
свежата пара на входа на парната турбина;
дд) разход, налягане и температура на
регулируемото/ите пароотнeмане/ия;
ее) разход, налягане и температура на противоналягането (в случай че има противоналягане); когато няма техническа възможност
за измерване на разхода, се предоставя информация за отдаваната топлинна мощноост;
жж) топлинна мощност на бойлеркондензатора (в случай че има бойлеркондензатор),
температура и налягане на парата на входа
на бойлеркондензтора;
д) за двигател с вътрешно горене с електрогенератор и утилизатор:
аа) електрическа мощност на генератора;
бб) разход на гориво на вход в двигателя;
вв) топлинна мощност на утилизатора;
9. у ведом яват съответни я оператор на
м режа за вси чк и п ла ни ра ни изменени я,
допълнения и промени в съоръженията си,
влияещи върху комбинираното производство
на топлинна и електрическа енергия.
Чл. 3. Операторът на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е длъжен да:
1. натоварва съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електричес
ка енергия, като произвежда електрическа
енергия в съответствие с потребностите на
топлинна енергия и съобразно чл. 2, т. 1 и 3;
2. поддържа баланс между производство и
потребление на топлинна енергия;
3. поддържа температура на водата в обратната линия на топлопреносната мрежа не
повече от 70 °C.
Г л а в а

т р е т а

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ Н А ЦЕНТРАЛИТЕ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСК А И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ
Чл. 4. (1) Операторът на съответната мрежа диспечира инсталациите за комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия съгласно правилата по чл. 83, ал. 1,
т. 4 от Закона за енергетиката.
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(2) Операт орът на съо т вет ната м режа
диспечира инсталациите за комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия съгласно валидираните търговски
графици към обществения доставчик и/или
крайните снабдители, които са съобразени с
полезната топлинна енергия и допустимите
експлоатационни граници и характеристики
на инста лациите за комбинирано производство, и/или графици към участници на
свободен пазар.
(3) В случай че производителят извърши
промени в технологичните схеми, без да
уведоми за това оператора на съответната
мрежа, операторът има право да изключи
съоръженията, присъединени към системата,
при наличие на промени, които застрашават
нормалната експлоатация на системата.
(4) Производителят има право да прави
промени в технологичните схеми на работа,
когато това е продиктувано от възникнали
аварии или има опасност от възникване на
такива по работещите съоръжения, с цел
запазване на нормалното топлоснабдяване
на клиентите и целостта на съоръжението,
като операторът на топлопреносната мрежа
уведомява оператора на електропреносната
или електроснабдителната мрежа.
Чл. 5. (1) В случай че операторът на съответната мрежа при извършване на оперативен
контрол констатира, че производителят в
изпълнение на регистрирания към обществения доставчик/крайния снабдител търговски
график поддържа електрическа мощност, която е по-голяма от съответстващия топлинен
товар, операторът уведомява производителя
и обществения доставчик, съответно производителя и крайния снабдител, за размера на
надвишението.
(2) В случай че операторът на електро
преносната и/или електроразпределителната
мрежа при извършване на оперативен контрол
констатира, че производителят в изпълнение
на чл. 2, т. 2 поддържа електрическа мощност, която е по-малка от съответстващия
топлинен товар, операторът на електропреносната и/или елект роразпределителната
мрежа уведомява производителя, обществения доставчик и/или крайния снабдител за
размера на намалението.
(3) Общественият доставчик и/или крайният снабдител и производителят в случаите
по ал. 2 компенсират намалението в следващи
търговски графици за доставка на електрическа
енергия, заявени от производителя.
(4) Размерът на надвишението/намалението по ал. 1 и 2 се определя от оператора на
съответната мрежа въз основа на данните по
чл. 2, т. 5 – 9 и се вписва в регистър, който
се създава и поддържа от оператора на електропреносната мрежа.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 84, ал. 7 от Закона за енергетиката.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. (1) Производителите на електрическа
енергия от топлоелектрическите централи с
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия осигуряват възможност
на оператора на съответната мрежа за оперативен контрол чрез предоставяне в реално
време на данните по чл. 2, т. 8 в срок до три
месеца от обнародването на наредбата.
(2) До изпълнението на ал. 1 производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано
производство на топлинна и електрическа
енергия предоставят по факс или по електронна поща на оператора на съответната мрежа
почасов отчет за параметрите по чл. 2, т. 8,
както следва:
1. всеки работен ден до 12,00 ч. за предходния ден;
2. след почивни и празнични дни до 12,00 ч.
на първия работен ден за съответните почивни
и празнични дни.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата
дава министърът на енергетиката.
Министър:
Теменужка Петкова
4495

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № РД-0220-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения
въз основа на регистъра на населението
(обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.; изм., бр. 69 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Удостоверенията по чл. 3 могат да се
издават и с помощта на приложните програмни
средства, поддържащи регистъра на населението – Национална база данни „Население“.“
§ 2. В чл. 7 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Удостоверенията, издадени по реда на
чл. 4, ал. 3, се формират в електронен вид с
отпечатването им и се съхраняват в Единната
система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението за срок
пет години като служебни данни за справка.
(7) В удостоверенията, издадени по реда
на чл. 4, ал. 3, под полето, предназначено
за вписване на данните в образеца, се отпе-
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чатват данни за интернет адрес и уникален
код за проверка на вписаната информация в
отпечатаните удостоверения.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Лиляна Павлова
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4462

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар,
за организиране на многостранна система
за търговия, за извършване на дейност като
инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество
със специална инвестиционна цел (обн., ДВ,
бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2005 г.;
изм., бр. 104 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 101
от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.; попр., бр. 87 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2009 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите
за извършване на дейност като регулиран
пазар, пазарен оператор, за организиране
на многостранна система за търговия, за
извършване на дейност като инвестиционен
посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална
инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията
и редът за издаване на лицензи за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна
система за търговия (МСТ), за извършване
на дейност като инвестиционен посредник,
инвестиционно дружество, управляващо дружество, национално инвестиционно дружество
и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, за издаване на разрешение
за организиране и управление на договорен
фонд и национален договорен фонд, за регистриране на лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд, от Комисията за финансов надзор („комисията“) и за издаваните от
нея, съответно от заместник-председателя,
ръководещ управление „Надзор на инвести-
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ционната дейност“ на комисията („заместникпредседателя“), одобрения по чл. 11, ал. 7,
чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във връзка
с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във връзка
с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 – 3, чл. 86,
ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2, чл. 100,
ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 от Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 93,
ал. 7, чл. 106, ал. 4 във връзка с ал. 3, чл. 176,
ал. 2, чл. 179, 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2,
чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232,
ал. 1 и 6 и чл. 233, ал. 6 от Закона за дейността
на колективните инвестиционни схеми и на
други предприятия за колективно инвестиране
(ЗДКИСДПКИ) и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ, чл. 78 ЗПФИ
и чл. 107 и 224 ЗДКИСДПКИ във връзка с
чл. 26 и 26а ЗПФИ.
(2) С наредбата се уреждат и условията и
редът за издаване на лиценз за извършване на
дейност като дружество със специална инвестиционна цел от комисията и за издаваните
от нея разрешения по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28
от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) за преобразуване
или прекратяване на дружество със специална
инвестиционна цел.“
§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. към момента на издаване на лиценза да
отговаря на изискванията на 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).“
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Лице, което ще извършва дейност
като национално инвестиционно дружество от
затворен тип, трябва да бъде учредено като
акционерно дружество и към момента на
издаване на лиценза да има внесен капитал
съгласно чл. 174, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(2) Лице, което ще извършва дейност като
национално инвестиционно дру жество от
отворен тип, трябва да бъде учредено като
акционерно дружество и към момента на
издаване на лиценза да има внесен капитал
съгласно чл. 174, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.“
§ 5. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Алтернативният инвестиционен
фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 ЗДКИСДПКИ
трябва да бъде учреден като акционерно дружество и към момента на издаване на лиценза
да има внесен капитал съгласно чл. 199, ал. 1
ЗДКИСДПКИ.
(2) Лице, което управлява алтернативни
инвестиционни фондове съгласно чл. 195, ал. 2,
т. 1 ЗДКИСДПКИ, трябва да бъде учредено
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като акционерно дружество и към момента на
издаване на лиценза да има внесен капитал
съгласно чл. 199, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 203, ал. 1 ЗППЦК“
се заменят с „чл. 90 ЗДКИСДПКИ“.
2. В ал. 2 думите „чл. 202, ал. 11 ЗППЦК“
се заменят с „чл. 88 ЗДКИСДПКИ“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Лице, което ще извършва дейност като
инвестиционно дружество, трябва да бъде
учредено като акционерно дружество и към
момента на издаване на лиценза да има внесен
капитал съгласно чл. 7, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.“
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар,
за организиране на МСТ, за извършване на
дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество,
национално инвестиционно дружество, лице,
управляващо алтернативен инвестиционен
фонд, и дружество със специална инвестиционна цел, за издаване на разрешение за
организиране и управление на договорен фонд,
национален договорен фонд, на разрешение
по чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 ЗДСИЦ и чл. 102,
ал. 3 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 25, ал. 1
ЗПФИ и за издаване на одобрение по чл. 11,
ал. 7, чл. 25, ал. 1, чл. 53, ал. 2, чл. 59 във
връзка с чл. 53, ал. 2, чл. 57, ал. 1, чл. 59 във
връзка с чл. 57, ал. 1, чл. 85, ал. 1, т. 1 – 3,
чл. 86, ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1 и 2,
чл. 100, ал. 2, т. 2, чл. 101, ал. 2 ЗПФИ, чл. 93,
ал. 7, чл. 106, ал. 4 във връзка с ал. 3, чл. 176,
ал. 2, чл. 179, 200, чл. 203, ал. 2, чл. 210, ал. 2,
чл. 222, ал. 4, чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 232,
ал. 1 и 6, чл. 233, ал. 6 и чл. 225 ЗДКИСДПКИ,
за вписване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по чл. 214
ЗДКИСДПКИ, и за извършване на уведомяване по чл. 26 и 26а ЗПФИ, чл. 78 ЗПФИ и
чл. 107 и 224 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26
и 26а ЗПФИ се подава писмено заявление по
образец и формат, установени от комисията,
съответно от заместник-председателя. Заявлението може да бъде подадено и в свободна
форма при спазване на изискванията на ал. 2.
(2) Заявлението за издаване на лиценз по
чл. 1, както и на разрешение за организиране
и управление на договорен фонд и национален
договорен фонд по чл. 1, ал. 1, се подава до
комисията и съдържа наименованието, седалището и адреса на управление, адреса за
кореспонденция, телефон, факс или адрес на
електронна поща за контакт, ако разполага с
такива, изчерпателно посочване на дейностите
(сделките), които заявителят възнамерява да
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извършва в страната, съответно в чужбина,
и подпис на лицето, разполагащо с представителна власт.
(3) Заявлението за издаване на одобрение
по чл. 25, ал. 1 ЗПФИ, съответно на разрешенията по чл. 102, ал. 3 ЗДКИСДПКИ във
връзка с чл. 25, ал. 1 ЗПФИ и по чл. 1, ал. 2,
се подава до комисията, а за издаване на одобренията по чл. 1, ал. 1 и за уведомяване по
чл. 26 и 26а ЗПФИ, чл. 78 ЗПФИ и чл. 107 и
224 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 и 26а
ЗПФИ – до заместник-председателя. Заявлението по изречение първо съдържа наименованието, седалището, адреса на управление
и адреса за кореспонденция, телефон, факс
или адрес на електронна поща за контакт,
а ко разполага с та к ива, а за физи ческо
лице – името (собствено, бащино и фамилно),
единния граждански номер (ЕГН) и адресната регистрация, телефон, факс или адрес на
електронна поща за контакт, ако разполага
с такива, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица, исканото одобрение,
съответно разрешение, и подпис на лицето,
разполагащо с представителна власт, или на
физическото лице – заявител.“
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. За издаване на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар към
заявлението се прилагат:
1. заверен препис от устава и другите
учредителни актове на пазарния оператор, а
при двустепенна система на управление – и
заверен препис от решението на надзорния
съвет за избор на управителен съвет;
2. банков документ, удостоверяващ:
а) размера на внесения капитал, но не
по-малко от 25 на сто от записания капитал;
б) направените вноски от лицата, записали
акции;
3. документи за юридическите лица, записали акции, включващи:
а) актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
б) заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за участие в учредяването на пазарния
оператор;
4. документи за физическите лица, записали
акции, включващи името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация,
съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
5. данни за лицата, с които лице, записало
акции, се явява свързано лице, и за отношенията на свързаност;
6. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, избрани за членове на съвета
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на директорите, на управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, номера и партидата на
вписване в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
избрани за членове на съвета на директорите,
на управителния и на надзорния съвет на
пазарния оператор, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
8. ЕГН и адресната регистрация на физическите лица, които представляват юридическите
лица – членове на съвета на директорите, на
управителния и на надзорния съвет на пазарния оператор, съответно аналогични данни
за чуждестранните лица;
9. ЕГН и адресната регистрация на всички
други лица, оправомощени да управляват и
представляват пазарния оператор, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица;
10. правилникът за дейността на регулирания пазар;
11. програма за дейността на регулирания
пазар, която съдържа:
а) видовете дейности, които регулираният
пазар ще извършва;
б) организационната структура на регулирания пазар;
в) информация дали се предвижда сключването на споразумения на територията на
друга държава членка за улесняване достъпа
до системите за търговия на регулиран пазар;
12. данни за помещени ята и тех ническото оборудване на регулирания пазар, за
материалното, техническото и програмното
осигуряване, необходими за извършване на
дейността и гарантиране на нейната непрекъснатост, включително техническо описание
на системата за електронна търговия;
13. декларация за съответствие на системата за електронна търговия с изискванията на
ЗПФИ, актовете по прилагането му и приложимите регламенти, както и с приложимите
насоки и указания на Европейския орган за
ценни книжа и пазари във връзка с дейността
на системата за електронна търговия;
14. декларация на управителния съгласно
устройствените актове орган на заявителя, че
системата за електронна търговия е напълно
разработена, направени са необходимите тестове и е готова да изпълнява функциите си;
15. ако системата за електронна търговия
не е използвана при вече функциониращ регулиран пазар или МСТ заявителят предоставя:
а) данни от кого е разработена системата
за електронна търговия, включително имената
на лицата, участвали в разработването є, и
документи, доказващи тяхното образование,
квалификация и опит, или данни и доказателства;
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б) декларация за отговорността, която
поемат лицата, разработили системата за
електронна търговия за нейното функциониране и поддържане, включително срокове за
мониторинг и реакция при отстраняване на
повреди от техническо естество, и договори,
от които следват задълженията на тези лица;
в) данни за лицата, които ще носят отговорност за функционирането на системата
за електронна търговия и поддържането є,
включително срокове за мониторинг и реакция
при отстраняване на повреди от техническо
естество, и договори, от които следват задълженията на тези лица, когато те са различни
от лицата, разработили системата;
г) декларация и данни за конфиденциалност
между регулирания пазар и лицата, разработили и внедрили системата за електронна
търговия, и договори, от които следват задълженията за конфиденциалност;
д) копия от договорите за разработването
и поддържането на системата за електронна
търговия и анексите към тях;
16. данни за системата за клиринг и сетълмент, включително и за неговата окончателност, която регулираният пазар ще прилага
за сделките, сключени чрез търговските му
системи, включително данните и документите
по чл. 13в, когато тази система функционира
в друга държава членка;
17. данни за наличието на системи за сигурност на информацията във връзка с осъществяване на дейност като пазарен оператор
или регулиран пазар, включително и данни
за алтернативни методи за връзка с основния сървър на системата, който да осигури
дублираща платформа за търговия в случай
на техническа авария или неизправност на
основните системи за търговия;
18. данни за предприетите мерки за обезпечаване изпълнението на правилника за
дейността на регулирания пазар от пазарния
оператор, служителите, участниците в търговията и техните служители, както и обезпечаването на вътрешен контрол за спазване на
вътрешните правила и процедури и изискванията към професионалната квалификация и
опит на персонала;
19. данни за реда за дублиране, съхраняване
и защита на информацията относно сключването и регистрацията на всеки договор за
покупко-продажба на финансови инструменти,
позволяващ при необходимост и в разумни
срокове да се възпроизведат съществените
условия по всеки договор и действията на
страните при неговото сключване, потвърждение и изпълнение;
20. описание на мерките и процедурите,
приети от заявителя в съответствие с изискванията на ЗПФИ, и на начина, по който
те осигуряват изпълнение на изискванията
на закона;
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21. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по чл. 27, ал. 2 от Закона
за Комисията за финансов надзор (ЗКФН);
22. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано с
такова дружество лице по смисъла на Закона
за икономическите и финансовите отношения
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС).“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За лицата, избрани за членове
на съвета на директорите или на управителния съвет на пазарния оператор или които
управляват дейността му, към заявлението
се прилагат:
1. свидетелство за съдимост, както и декларация дали към датата на подаване на
заявлението спрямо тях е образувано наказателно производство;
2. нотариално заверен препис от диплома за
висше образование, както и други документи,
удостоверяващи квалификацията и професионалния опит в областта на икономиката,
правото, финансите, банковото дело или информатиката; за дипломи, които не са издадени
от висши училища в Република България, се
представя и удостоверение за признаване на
дипломата, издадено от Националния център
за информация и документация (НАЦИД);
3. декларация, че не са били членове на
управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество,
прекратено поради несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори;
4. декларация, че не са свързани лица по
смисъла на ЗПФИ;
5. декларация, че не са обявявани в несъстоятелност и не се намират в производство
за обявяване в несъстоятелност;
6. декларация, че не са лишени от правото
да заемат материалноотговорна длъжност;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг
начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция,
застраховател или пазарен оператор на друга
държава, както и данни за това участие;
8. декларация относно наложени на лицето
или на всяко едно дружество, по отношение
на което лицето е упражнявало функции по
управление или контрол, административни
наказания или административнонаказателни
санкции за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК,
ЗДСИЦ, ЗПЗФИ, ЗДКИСДПКИ, ЗКИ, КЗ и
актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;
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9. декларация, посочваща дали лицето е
освобождавано от длъжност в управителен или
контролен орган на дружество, извършващо
дейност по реда на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДСИЦ,
ЗПЗФИ, ЗДКИСДПК И, ЗК И, КЗ, или на
дружество, чиято дейност се регулира от съответното законодателство на друга държава;
10. декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие или
участващо в управлението на инвестиционен
посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, лице, управляващо
алтернативен инвестиционен фонд или управляващо дружество; данни за компетентния
орган, извършил оценяването, и за резултата
от него; в случаите, когато лицето разполага
с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо
декларация се прилага копие от решението;
11. декларация, че лицето не е свързано
с дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим по смисъла
на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За лицата, овластени да представляват
пазарния оператор, се прилага и удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако
лицата, овластени да представляват пазарния
оператор, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България
или Законът за влизането, пребиваването
и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете
на техните семейства (ЗВПНРБГЕСЧТС), се
прeдставя и заверен препис от удостоверението
за продължително пребиваване в Република
България, издадено съгласно изискванията
на съответния закон.
(3) За физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на съвета
на директорите или на управителния съвет на
пазарния оператор, се прилагат документите
по ал. 1 и 2.
(4) За юридическото лице, избрано за член
на съвета на директорите, на управителния
или на надзорния съвет на пазарния оператор,
се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението за избор
на лицето, което ще го представлява при
изпълнение на задълженията му в съвета на
директорите, в управителния или в надзорния съвет;
3. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(5) В случаите по чл. 77, ал. 2 ЗПФИ, когато
лицата, определени за членове на управителния орган на пазарния оператор или които
ще управляват дейността на регулирания
пазар, са членове на управителен орган или
управляват дейността на регулиран пазар,
лицензиран съгласно изискванията на ЗПФИ
или на Дял III на Директива 2004/39/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти, за
изменение на директиви 85/611/ЕИО и 93/6/
ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за
отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета
(ОВ L 145/1 от 30.04.2004), към заявлението
се прилагат следните данни и документи:
1. данни за съответния регулиран пазар;
2. документ, удостоверяващ по надлежен
ред, че лицето е одобрено от съответния
компетентен орган на държавата членка да
заема длъжността, както и декларация, че
към момента на подаване на заявлението то
е член на управителен орган или управлява
дейността на съответния регулиран пазар;
3. данни за компетентния орган, упражняващ надзор върху дейността на съответния
регулиран пазар;
4. приложимото право спрямо дейността
на съответния регулиран пазар.“
§ 10. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. Към заявлението за лицата, които
притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, се прилагат съответните данни
и документи по чл. 20, ал. 1 и 2 и данни за
квалификацията и професионалния опит на
лицата.“
§ 11. В чл. 12б думите „по чл. 9, ал. 1“ се
заличават.
§ 12. В чл. 12в думите „по чл. 9“ се заличават, а думите „по чл. 18, т. 20“ се заменят
с „по чл. 18, т. 22“.
§ 13. В член 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „по чл. 9, ал. 1“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За издаване на одобрение по чл. 86,
ал. 4 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 1 ЗПФИ при
промяна в състава на лицата, които са членове
на управителния орган на регулирания пазар
или управляват дейността на регулирания пазар, към заявлението се прилагат съответните
данни и документи по ал. 2, т. 1 и по чл. 10,
т. 6 – 9 и чл. 11.“
§ 14. В чл. 13а се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 1“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „по чл. 86“ се заменят с
„по чл. 86, ал. 4“, а думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
§ 15. В чл. 13б се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
2. В т. 5 буква „а“ се изменя така:
„а) актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;“.
§ 16. В чл. 13в думите „по чл. 9, ал. 1“ се
заличават.
§ 17. Член 16 се отменя.
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
2. В т. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в о с н о в н и я т е к с т а б р е в и а т у р а т а
„НК АЛИП“ се заменя с „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“;
б) в буква „б“ подбуква „аа“ се изменя така:
„аа) за паричните вноски – удостоверение
от банка, спрямо която не е наложена принудителна мярка, не е в производство по несъстоятелност и не е поставена под специален
надзор, че паричните средства са внесени по
набирателна сметка по реда на чл. 166, ал. 1
от Търговския закон (ТЗ);“
в) в буква „б“ подбуква „вв“ се изменя така:
„вв) за непаричните вноски (апорти) в акции
и облигации, допуснати до търговия на регулиран пазар, които имат пазарна цена – оценка на
независим оценител, съобразена с изискванията на Регламент 575/2013, и удостоверение от
Централния депозитар или друга депозитарна
институция, че те са блокирани по водени
от тях сметки за целите на внасянето на непаричната вноска; в случай че облигациите
бъдат изплатени предварително или техният
падеж настъпи в периода от подаването на
заявлението до произнасянето на комисията,
лицето, направило непаричната вноска, внася
паричните средства по набирателна банкова
сметка по реда на чл. 166, ал. 1 ТЗ;“
г) в буква „б“, подбуква „гг“ думите „във
вещни права“ се заменят с „под формата на
вещни права“;
д) в буква „в“, подбуква „аа“ думите „по
чл. 9, ал. 1“ се заличават;
е) в буква „в“ подбуква „бб“ се изменя така:
„бб) удостоверение от банка, спрямо която
не е наложена принудителна мярка, не е в производство по несъстоятелност и не е поставена
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под специален надзор за паричните средства,
налични по сметките на дружеството;“
ж) в буква „в“, подбуква „гг“ думите „по
чл. 2 НК АЛИП“ се заменят с „по чл. 3 и 4
от Наредба № 50 от 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването
на надзор за спазването им“;
з) в буква „в“ подбуква „дд“ се изменя така:
„д д) сп равк и, съдържащи ана ли т и чни
разбивки на счетоводните сметки, по които
се отчитат притежаваните финансови инструменти, придружени с оценка на допуснатите
до търговия на регулиран пазар финансови
инструменти, които имат пазарна цена, извършена от независим оценител, ако инвестиционният посредник включва тези активи в
началния си капитал; оценката на оценителя
трябва да бъде съобразена с изискванията на
Регламент 575/2013;“
и) в буква „в“ подбуква „ее“ се изменя така:
„ее) справки, заверени от лицето, съответно
лицата, овластени да представляват дружеството, съдържащи аналитични разбивки на
счетоводните сметки, по които се отчитат
други форми на инвестиции, които нямат
пазарна цена, включително и методите им за
оценка, както и разбивка на всички счетоводни сметки на аналитично ниво, по които
са отразени записи, отчитащи дейността на
дружеството;“
к) буква „г“ се изменят така:
„ г) за дружествата по букви „б“ и „в“ – справки за определянето на началния капитал в
зависимост от вида на дружеството и размера
на началния капитал; справка за определяне на
собствения капитал (С 01.00 – Собствени средства (СА1) от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г.
за определяне, в съответствие с Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент
и на Съвета, на техническите стандарти за
изпълнение по отношение на представянето на
информация от институциите на надзорните
органи (L191 от 28 юни 2014 г.)“;
л) буква „д“ се заличава;
м) буква „е“ се изменя така:
„е) в случаите, когато инвестиционният
посредник включва финансови инструменти
по т. 2, буква „б“, подбуква „дд“, допуснати
до търговия на регулиран пазар, които имат
пазарна цена при изчисляването на собствения капитал, същите трябва да се оценяват
от независим оценител и оценката е неразделна част от справката по т. 2, буква „в“,
подбуква „дд“;“.
3. В т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в буква „в“, подбуква „вв“ накрая се
добавя „и условия на възлагане“;
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б) в буква „в“, подбуква „ее“ накрая се
добавя „и начина, по който ще бъдат предоставяни тези услуги“;
в) в буква „е“, подбуква „дд“ накрая се
добавя „и връзките между отделите“.
4. Точка 4 се изменя така:
„4. когато заявителят се е регистрирал като
търговец с друг предмет на дейност, заверен
препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган за промяна
в неговия предмет на дейност;“.
5. Създават се нови т. 9 и 10:
„9. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
физическите лица, съответно на тези, които
представляват юридическите лица – членове
на управителния и на контролния орган на
инвестиционния посредник, съответно аналогични данни за чуждестранните лица – членове на комитета по риска на инвестиционния посредник, ако дружеството има такъв
комитет;
10. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
физическите лица, които ще бъдат членове
на комитета по възнагражденията, ако дружеството има такъв комитет;“.
6. Досегашната т. 9 става т. 11 и в нея думите „и приложимото право спрямо дейността
им“ се заменят с „приложимото право спрямо
дейността им и органа, упражняващ надзор
на дейността им, ако има такъв;“.
7. Досегашната т. 10 става т. 12 и се изменя така:
„12. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на лицата, които притежават квалифицирано участие в инвестиционния посредник,
както и за дела им от капитала и за броя
на притежаваните от тях гласове, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица и
органа, упражняващ надзор на дейността им,
ако има такъв;“.
8. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея накрая се добавя „съответно аналогични данни
за чуждестранните лица и органа, упражняващ
надзор на дейността им, ако има такъв;“.
9. Досегашната т. 12 става т. 14.
10. Досегашната т. 13 става т. 15 и се изменя така:
„15. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписването в търговския регистър и единния
идентификационен код на дружествата, в
които инвестиционният посредник притежава квалифицирано участие, и актуално
удостоверение за вписването в съответния
регистър, ако дружеството не е регистрирано
в Република България, или предоставяне на
информация за осигурен достъп по интернет
до този регистър;“.
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11. Досегашните т. 14 и 15 стават съответно
т. 16 и 17 и се изменят така:
„16. правилата за вътрешната организация
по чл. 24, ал. 2 ЗПФИ с минимално съдържание съгласно чл. 75 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.)
(Наредба № 38);
17. правилата за личните сделки, отговарящи на изискванията на чл. 17 от Наредба
№ 38;“.
12. Досегашната т. 16 се заличава.
13. Досегашните т. 17 и 18 стават т. 18 и 19.
14. Създава се нова т. 20:
„20. политиката за възнагражденията;“.
15. Досегашната т. 19 става т. 21.
16. Досегашната т. 20 става т. 22 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в буква „к“ след думите „чл. 51, ал. 1 и
3“ се добавя абревиатурата „ЗПФИ“;
б) в буква „о“ след думите „чл. 51, ал. 1“
се добавя абревиатурата „ЗПФИ“;
в) създават се букви „п“ – „х“.
„п) декларация на управителния съгласно
устройствените актове орган за съответствие
на изградената МСТ с изискванията на ЗПФИ
и актовете по прилагането му, както и с приложимите насоки и указания на Европейския
орган по ценни книжа и пазари във връзка с
дейността на МСТ;
р) декларация на управителния съгласно
устройствените актове орган на дружеството,
че МСТ е напълно разработена, направени са
необходимите тестове и е готова да изпълнява
функциите си;
с) данни от кого е разработена МСТ,
включително имената на лицата, участвали
в разработването є, и документи, доказващи
тяхното образование, квалификация и опит,
ако електронната платформа на МСТ не е
използвана при вече функциониращ регулиран
пазар или МСТ;
т) дек ларация за отговорност та, която
поемат лицата, разработили МСТ за нейното
функциониране;
у) данни за лицата, които ще поддържат
МСТ, включително срокове за мониторинг
и реакция при отстраняване на повреди от
техническо естество, и договори, от които
следват задълженията на тези лица;
ф) декларация и данни за конфиденциалност
между инвестиционния посредник и лицата,
разработили и внедрили МСТ, както и за
лицата, които ще я поддържат, и договори,
от които следват задълженията за конфиденциалност;
х) копия от договорите за разработването
и поддържането на МСТ и анексите към тях.“
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17. Създава се нова т. 23:
„23. в случаите на промяна в правилата
по чл. 51, ал. 1 и 3 ЗПФИ инвестиционният
посредник представя в комисията:
а) заверен препис от решението на управителния орган за изменение и допълнение
на правилата;
б) заверен препис от пълния текст на правилата с отразените изменения и допълнения
към съответната дата;“.
18. Досегашната т. 21 става т. 24 и се изменя така:
„24. когато инвестиционният посредник
ще извършва услугите и дейностите по чл. 5,
ал. 2, т. 1 и 4 ЗПФИ, се прилага политиката
по чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредба № 38;“.
19. Досегашната т. 22 става т. 25 и се изменя така:
„25. когато инвестиционният посредник
ще предоставя услугите по чл. 5, ал. 2, т. 2
и/или т. 3 ЗПФИ, се прилага политиката по
чл. 37, ал. 1, т. 3 от Наредба № 38, включително процедурата за избягване на повторно разпределение на сделки за собствена
сметка, изпълнени съвместно с клиентски
нареждания;“.
20. Досегашната т. 23 става т. 26 и се изменя така:
„26. когато инвестиционният посредник
предвижда да възложи изпълнението на важ
ни оперативни функции на трето лице, се
прилагат следните данни и документи:
а) данни за лицето, на което се възлага
изпълнението;
б) в случаите, когато лицето, на което се
възлага изпълнението, е установено в трета
държава, се прилагат данни и документи,
удостоверяващи, че лицето е получило необходимото разрешение за изпълнение на
съответните функции, услуги или дейности
в държавата си по произход;
в) заверено копие от разрешенията, издадени на лицето, които са необходими за
изпълнение на възложените функции, услуги
или дейности;
г) проект на договор между инвестиционния посредник и лицето, в който изчерпателно се посочват правата и задълженията на
страните, със съдържание, което гарантира
изпълнението на условията по чл. 50 – 55 от
Наредба № 38;
д) данни и документи, удостоверяващи, че
лицето, на което се възлага изпълнението,
разполага с необходимите ресурси и възможности за надеждното и професионалното им
изпълнение;
е) информаци я да ли инвестиционни ят
посредник и лицето, на което се възлага изпълнението, принадлежат към една и съща
група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ;
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ж) методите, прилагани от инвестиционния посредник за оценка на изпълнението на
възложените функции;
з) информация за условията и реда за упражняване на контрол върху изпълнението на
възложените функции, услуги или дейности от
лицето, на което се възлага изпълнението;“.
21. Досегашната т. 24 става т. 27 и се изменя така:
„27. правилата за вътрешния контрол, политиките и процедурите по чл. 80, ал. 1 от
Наредба № 38;“.
22. Досегашната т. 25 става т. 28 и се изменя така:
„28. в случаите, когато са налице условията
по чл. 81 от Наредба № 38, се прилагат данни
и документи, удостоверяващи наличието на
тези условия;“.
23. Досегашната т. 26 става т. 29 и се изменя така:
„29. правилата за управление на риска по
чл. 82 от Наредба № 38;“.
24. Досегашната т. 27 става т. 30 и се изменя така:
„30. в случаите, когато са налице условията по чл. 83, ал. 6 от Наредба № 38, при
които инвестиционният посредник може да
не създава отдел за вътрешен одит, съответно
когато отделът може да се състои само от
едно лице, се прилагат данни и документи,
удостоверяващи наличието на тези условия;“.
25. Досегашната т. 28 става т. 31.
26. Досегашната т. 29 става т. 32 и се изменя така:
„32. тарифата по чл. 22, ал. 2 от Наред
ба № 38;“.
27. Досегашната т. 30 става т. 33 и в нея
думите „съгласно тарифата – приложение към“
се заменят с „по“.
28. Създават се т. 34 и 35:
„34. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
35. в случаите, когато инвестиционният
посредник иска да му бъде издаден лиценз
да извършва услугите и дейностите по чл. 7,
ал. 3 ЗПФИ, се прилагат следните данни и
документи:
а) заверен препис от взетото решение за
извършване на дейност по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ
на компетентния съгласно устройствените
актове орган;
б) данни и документи за капитала по чл. 7,
ал. 4 ЗПФИ;
в) уставът или дружественият договор;
г) програма за дейността, която дружеството
предвижда да извършва по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ,
включително представяне в подробности на
услугите и дейностите, които възнамерява
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да извършва по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, с какви
финансови инструменти, на кои пазари и за
какъв вид клиенти ще търгува;
д) данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, отговорни за извършване на дейността
по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ;
е) доказателства за наличието на служители с подходяща квалификация и професионален опит по отношение на извършване
на дейността по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, за които
се прилага биографична справка с данни за:
трите имена; ЕГН, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица; адресната
регистрация; образованието, включително
наименованието на учебните заведения, в
които образованието е придобито, и годините на обучение; посетени квалификационни
курсове и семинари с означение на мястото и
годините на обучението; чужди езици, които
лицето владее писмено и/или говоримо, с
посочване на степента на владеене; справка
за професионалния опит с подробна характеристика на заеманите длъжности по години;
настояща месторабота и подробна характеристика на заеманата длъжност;
ж) копия от други документи, различни от
тези по букви „в“ и „г“, приети от посредника и предвиждащи правилата, въз основа на
които ще се осъществява дейността по чл. 7,
ал. 3 ЗПФИ.“
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението за лицата, избрани
за членове на управителния и контролния
орган или които управляват дейността на
инвестиционния посредник, се прилагат:
1. свидетелство за съдимост или аналогичен
документ за чуждестранните лица, както и
декларация дали към датата на подаване на
заявлението спрямо него е образувано наказателно производство;
2. декларация, че лицето не е било член
на управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че лицето не е обявявано в
несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че лицето не е съпруг или
роднина по права или по съребрена линия до
трета степен включително или по сватовство
до трета степен с друг член на управителния
или на контролния орган на инвестиционния
посредник и не се намира във фактическо
съпружеско съжителство с такъв член;
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5. декларация, че лицето не е лишено
от правото да заема материалноотговорна
длъжност;
6. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и
опит, необходими за управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно
заявените по чл. 5, ал. 2 и 3 ЗПФИ услуги и
дейности;
7. декларация дали лицето е член на управителен или контролен орган или по друг
начин участва в управлението на друг инвестиционен посредник, кредитна институция
или застраховател от държава членка, както
и данни за това участие и за регулаторния
орган, осъществяващ надзор;
8. декларация, че лицето не е било през
последната една година преди акта на съответния компетентен орган на дружеството
член на управителен или на контролен орган
на дружество, на което е бил отнет лицензът
за извършване на дейност, подлежаща на
лицензионен режим от комисията или от
Българската народна банка или от съответен
орган на друга държава, освен в случаите,
когато лицензът е бил отнет по искане на
дружеството, ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния
ред, лицето декларира за наличието на това
обстоятелство;
9. дек ларация, че на лицето не са му
налагани административни наказания през
последните три години за извършено грубо нарушение на ЗПФИ, ЗППЦК, ЗПЗФИ,
ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ или актовете по прилагането им или съответното законодателство
на друга държава, както и на приложимите
регламенти на ЕС;
10. декларация, че не са му налагани административни наказания през последните
три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК,
ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, ЗДКИСДПКИ и актовете
по прилагането им, както и на приложимите
регламенти на ЕС, или съответното законодателство на друга държава, когато тези
нарушения се квалифицират като системни;
11. декларация, че не е освобождавано от
длъжност в управителен или контролен орган
на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ,
ЗДСИЦ или съответното законодателство
на друга държава въз основа на приложена
принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът на комисията е
бил отменен по надлежния ред, като лицето
изрично декларира за наличието на това
обстоятелство;
12. декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие
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или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция,
застраховател, презастраховател, лице, упра в л я ва що а л т ернат и вен и н вес т и ц ионен
фонд или управляващо дружество; данни за
компетентния орган, извършил оценяването,
и за резултата от него; в случаите, когато
лицето разполага с мотивирано писмено
решение на компетентния орган, извършил
оценяването, вместо декларация се прилага
копие от решението;
13. декларация, че лицето не е свързано
с дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим по смисъла
на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
14. нотариално заварено копие от диплома
за висше образование; за дипломи, които не
са издадени от висши училища в Република
България, се представя и удостоверение за признаване на дипломата, издадено от НАЦИД.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За лицата, които съгласно устава и
решенията на органите на инвестиционния
посредник са овластени да го представляват,
се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да
представляват пазарния оператор, са лица, за
които се прилага Законът за чужденците в
Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се
представя и заверен препис от удостоверението
за продължително пребиваване в Република
България, издадено съгласно изискванията
на съответния закон.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За юридическите лица, избрани за членове на управителния и на контролния орган
на инвестиционния посредник, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията
им в управителния или в контролния орган
на инвестиционния посредник;
3. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.“
§ 20. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Към заявлението за лицата,
които притежават квалифицирано участие
в инвестиционния посредник, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
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2. декларация дали лицето е било член
на управителен или на контролен орган или
неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. удостоверение за наличие или липса
на данъчни задължения към държавата и по
Закона за местните данъци и такси или аналогичен документ, издаван от чуждестранни
държавни органи, от който да е видно дали
лицето има неизплатени данъчни задължения;
4. дек ларация дали е свързано лице с
друг съдружник (съдружници) или акционер
(акционери) в инвестиционния посредник, в
която се посочват размерът на притежавания капитал и участието в управлението на
този съдружник (съдружници) или акционер
(акционери);
5. декларация дали на лицето са налагани
административни наказания през последните
три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК,
ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ, Закона за
кредитните институции (ЗКИ), Кодекса за
застраховане (КЗ) и актовете по прилагането им, на приложимите регламенти на ЕС
или съответното законодателство на друга
държава;
6. декларация дали е освобождавано от
длъжност в управителен или контролен орган
на дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ,
ЗДСИЦ, ЗКИ и КЗ въз основа на приложена
принудителна административна мярка или
на дружество, чиято дейност се регулира от
аналогичен нормативен акт на друга държава;
7. декларация за наличие на извършена вече
оценка на репутацията на лицето в качеството
му на лице, придобиващо или увеличаващо
квалифицираното си участие или участващо
в управлението на инвестиционен посредник,
кредитна институция, застраховател, презастраховател, управляващо дружество или
лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; данни за компетентния орган,
извършил оценката, и за резултата от нея; в
случаите, когато лицето разполага с мотивирано писмено решение на компетентния
орган, извършил оценката, вместо декларация
се прилага копие от решението;
8. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит,
относими към дейността на инвестиционния
посредник съобразно заявените по чл. 5, ал. 2
и 3 ЗПФИ услуги и дейности;
9. когато лицето, което притежава квалифицирано участие, попада в някоя от хипотезите
по чл. 111, ал. 4 ЗПФИ, се прилагат данни
за съответни я инвестиционен посредник,
застраховател, презастраховател, управлява-
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що дружество или кредитна институция и за
компетентния орган от държава членка, който
упражнява надзор спрямо него/нея, или се
декларира, че лицето не попада в хипотезите
по чл. 111, ал. 4 ЗПФИ;
10. годишните финансови отчети за последните 3 години, както и одитирани финансови отчети за последното тримесечие,
предхождащо подаването на заявлението, ако
е юридическо лице;
11. данни за лицата, с които лицето се явява
свързано, и за отношенията на свързаност;
12. в случаите, когато лицето е част от
група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се
предоставя информация за структурата и за
дейността на групата, информация за лицата
в групата, върху които се осъществява надзор,
и наименованието на компетентните органи
от държавите членки по произход, които осъществяват надзора, ако има такъв;
13. когато всички гласове в общото събрание
на инвестиционния посредник се притежават
от едно физическо лице, се представя план за
мерките и действията, насочени към защита
интересите на клиентите, които ще бъдат
предприети в случай на смърт или недееспособност на физическото лице;
14. декларация по определен от заместник-председателя образец от лицето, което
притежава пряко квалифицирано участие,
за произхода на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции
или дялове, включително дали средствата не
са заемни, както и за платените от лицето
данъци през последните 5 години, както и
документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства;
15. за квалифицираното участие:
а) общ размер на квалифицираното участие – брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в общото
събрание;
б) за прякото участие – брой дялове или
акции, брой гласове и процентното им съотношение спрямо общия брой гласове в
общото събрание;
в) за непрякото участие – брой гласове и
процентното им съотношение спрямо общия
брой гласове в общото събрание; посочване
на съответните хипотези по чл. 146 ЗППЦК;
данни за притежателите на акции или дялове;
данни и документи, удостоверяващи правото
на лицето да придобие, прехвърли или да
упражни правата на глас; данни за контролираните лица, чрез които лицето упражнява
правата на глас, ако е приложимо;
16. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За физическите лица, които управляват
дейността на юридическите лица, притежаващи квалифицирано участие в инвестиционния
посредник, се прилагат данните и документите
по ал. 1, т. 2, 4, 5 и 6.
(3) За лицата, които притежават непряко
квалифицирано участие в инвестиционния
посред н и к , се п ри ла гат док у мен т и т е по
ал. 1 и 2.“
§ 21. В чл. 21, т. 2 накрая се добавя следното изречение: „За регистрирано в търговския
регистър юридическо лице се представя и
финансов отчет към датата от последния ден
от месеца, предхождащ решението на комисията за издаване на лиценз, и документ от
банката/ите за наличие на парични средства
по сметка на дружеството.“
§ 22. В чл. 22 думите „по чл. 9, ал. 1“ се
заличават.
§ 23. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
2. В т. 2 накрая се добавя „както и адрес на електронна поща, на която ще бъде
получавана кореспонденцията във връзка с
производството пред комисията.“
3. В т. 10 думата „годишните“ се заменя с
„одитирани годишни“.
4. Точка 14 се изменя така:
„14. док у мент за внесена вст ъпителна
вноска по чл. 77н, ал. 1 ЗППЦК във Фонда
за компенсиране на инвеститорите в ценни
книжа, ако са налице условията по чл. 77а,
ал. 4 ЗППЦК, или документи, доказващи, че
тези условия не са налице;“.
5. В т. 15 думите „по чл. 18, т. 8 – 30“ се
заменят с „по чл. 18, т. 11, 12, 13, 15 за инвестиционния посредник от трета държава“.
6. Създават се т. 16, 17 и 18:
„16. данните и документите по чл. 18, т. 9,
10, 14, 16 – 36 за клона;
17. данните и документите по чл. 19 за
лицата, които ще управляват и представляват
клона, както и за всички други лица, които
могат съвместно с друго лице да управляват
дейността на клона или да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки
за сметка на клона, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
18. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.“
§ 24. Член 24 се отменя.
§ 25. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) точка 4 се изменя така:
„4. при преобразуване на инвестиционния
посредник в друг вид търговско дружество,
както и в случаите на отделяне се представя
финансов отчет и отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на преобразуващото се
дружество към датата на плана за преобразуване, съответно договора за преобразуване съгласно чл. 262д ТЗ; комисията може да изиска
от инвестиционния посредник допълнителни
сведения и разяснения по отчетите, както
и представяне на допълнителен финансов
отчет и отчет за капиталовата адекватност
към определена дата, включително проект;“
б) в т. 7 след думата „годишните“ се добавя
„одитирани“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 18 – 24“ се заменят с „по чл. 18 – 23“.
3. В ал. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават;
б) в т. 1:
аа) в буква „б“ след абревиатурата „ЗДСИЦ“
се добавя „ЗДКИСДПКИ“;
бб) в буква „в“ след абревиатурата „ЗДСИЦ“
се добавя „ЗДКИСДПКИ“;
вв) буква „г“ се изменя така:
„г) декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие или
участващо в управлението на инвестиционен
посредник, кредитна институция, застраховател, презастраховател, управляващо дружество
или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; данни за компетентния
орган, извършил оценяването, и за резултата
от него; в случаите, когато лицето разполага
с мотивирано писмено решение на компетентния орган, извършил оценяването, вместо
декларация се прилага копие от решението;“
гг) буква „з“ се изменя така:
„з) декларация за финансовото състояние и
стабилност на заявителя с изрично посочване
на източници на доходи, активи и пасиви,
обезпечения;“
дд) в буква „и“ накрая се добавя „както и
заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и опит
на заявителя“;
ее) в буква „к“ числата „8, 10, 12 и 13“ се
заменят с „9, 11, 13, 14 и 15“;
в) в т. 2:
аа) буква „б“ се изменя така:
„б) декларация относно наложени на лицето,
на членовете на неговите управителни и контролни органи и на всяко лице в групата (ако
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заявителят е част от група) административни
наказания или административнонаказателни
санкции за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК,
ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗКИ, КЗ и актовете
по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава;“
бб) в буква „в“ след абревиатурата „ЗППЦК“
се добавя „ЗДКИСДПКИ“;
вв) буква „г“ се изменя така:
„г) декларация за наличие на извършено
вече оценяване на репутацията на лицето
в качеството му на лице, придобиващо или
увеличаващо квалифицираното си участие
или участващо в управлението на инвестиционен посредник, кредитна институция,
застраховател, презастраховател, управляващо
дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове; данни за
компетентния орган, извършил оценяването,
и за резултата от него; в случаите, когато
лицето разполага с мотивирано писмено
решение на компетентния орган, извършил
оценяването, вместо декларация се прилага
копие от решението;“
гг) в буква „л“ думите „по чл. 20, ал. 1,
т. 1 – 4, 8 – 13;“ се заменят с „по чл. 20, ал. 1,
т. 1 – 4, 9 – 16;“
г) в т. 3 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14“ се
заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15“;
д) в т. 4 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14“ се
заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15“;
е) в т. 6:
аа) в буква „д“ накрая се добавя „с обосновка на прогнозните данни“;
бб) създава се буква „ж“:
„ж) анализ на чувствителността по отношение на влиянието, което оказва върху
дружеството промяната на квалифицираното
участие, включително реалистичен, песимистичен и оптимистичен сценарий;“.
4. В ал. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават;
б) в т. 1 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14“ се
заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15“;
в) в т. 3 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 14“ се
заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 15“;
г) в т. 4 думите „по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 10“
се заменят с „по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 11“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За издаване на одобрение по чл. 53, ал. 2
ЗПФИ, съответно за издаване на одобрение
по чл. 59 във връзка с чл. 53, ал. 2 ЗПФИ,
инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, който организира МСТ,
към заявлението прилага данни и документи,
удостоверяващи наличието на условията по
чл. 18 – 20 на Регламент 1287/2006/ЕК.“
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6. В ал. 7 думите „по чл. 9, ал. 1“ се заличават.
§ 26. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Лице, което иска да му бъде издаден
лиценз да извършва дейност като инвестиционно дружество, към заявлението прилага:
1. заверен препис от устава и другите
учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 7, ал. 1
ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто
от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
физическите лица, избрани за членове на
съвета на директорите на инвестиционното
дружество, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписване в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
избрани за членове на съвета на директорите
на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на съвета на
директорите на инвестиционното дружество,
съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното
дружество, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, номера и партидата
на вписването в търговския регистър, номера
и датата на издадения от комисията лиценз
и единния идентификационен код на управ
ляващото дружество, което ще управлява
дейността на инвестиционното дружество;
8. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския
регистър, единния идентификационен код и
заверен препис от лиценза на депозитаря;
9. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, номера и партидата на
вписването в търговския регистър, единния
идентификационен код, номера и датата на
издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и
3 ЗПФИ, а за банка – заверен препис от лицензията за извършване на сделки по чл. 2,
ал. 2 от Закона за кредитните институции,
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на инвестиционните посредници, упълномощени от съвета на директорите, съответно
от управителния орган на инвестиционното
дружество, за изпълнение на решенията и
нарежданията по чл. 87, ал. 2 ЗДКИСДПКИ,
както и заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;
10. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, които притежават пряко или непряко
10 или над 10 на сто от акциите с право на
глас на заявителя или могат да упражняват
контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписване в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
които притежават пряко или непряко 10 или
над 10 на сто от акциите с право на глас на
заявителя или могат да упражняват контрол
върху него, и за броя на притежаваните от
тях гласове, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
12. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите;
13. проспектът на инвестиционното дружество и документа с ключова информация
за инвеститорите;
14. правилата за управление на риска;
15. политиката за възнагражденията;
16. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните
и контролните органи на инвестиционното
дружество;
17. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН;
18. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано
с такова дру жество лице по смисъла на
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.“
§ 27. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Към заявлението за инвестиционните подфондове на инвестиционното
дружество допълнително се прилагат:
1. заверен препис от правилата на подфонда;
2. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите на
подфонда, ако са различни от правилата на
схемата чадър;
3. правилата за управление на риска, ако
са различни от правилата на схемата чадър;
4. документът с ключовата информация за
инвеститорите на подфонда;
5. данни за името (собствено, бащино и
фамилно) на лицето, което ще взема решения
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при управлението на инвестиционната дейност
на подфонда, документите по чл. 29, ал. 2 за
това лице, както и заверен препис от решението на компетентния орган за неговия избор.“
§ 28. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Към заявлението за лицата,
избрани за членове на съвета на директорите
на инвестиционното дружество, съответно на
негов подфонд, който е юридическо лице, се
прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не са били членове на
управителен или на контролен орган или
неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
3. декларация, че не са били обявявани в
несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
4. декларация, че не е съпруг или роднина
по права или по съребрена линия до трета
степен включително или по сватовство до
трета степен с друг член на управителен или
контролен орган на дружеството;
5. декларация, че не са лишени от правото
да заемат материалноотговорна длъжност;
6. декларация по чл. 31 ЗДКИСДПКИ;
7. заверен препис от документи, удостоверяващи професионалната квалификация и
опит на лицето;
8. декларация, че лицето не е свързано лице
с дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим по смисъла
на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За членовете на съвета на директорите
на инвестиционното дружество, които съгласно устава и решенията на неговите органи са
овластени да го представляват, се прилага
удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представ
ляват инвестиционното дружество, са лица,
за които се прилага Законът за чужденците
в Република България и ЗВПНРБГЕСЧТС, се
представя и заверен препис от удостоверението
за продължително пребиваване в Република
България, издадено съгласно изискванията
на съответния закон.
(3) За физическите лица, които представ
ляват юридическите лица – членове на съвета
на директорите, както и други лица, оправомощени да управляват и представляват
инвестиционното дру жество, се прилагат
документите по ал. 1 – 2.
(4) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:
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1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за избор на лицето, което ще ги представлява при изпълнение на задълженията им
в съвета на директорите на инвестиционното
дружество;
3. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.“
§ 29. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) За лицата, които притежават
пряко или непряко 10 или над 10 на сто от
акциите или могат да упражняват контрол
върху инвестиционното дружество, съответно
на негов подфонд, който е юридическо лице,
към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за наличие или липса
на данъчни задължения към държавата и по
Закона за местните данъци и такси или аналогичен документ, издаван от чуждестранни
държавни органи, от който да е видно дали
лицето има неизплатени данъчни задължения;
2. декларация по определен от заместникпредседателя образец относно произхода на
средствата, от които са направени вноските
срещу записаните акции, включително дали
средствата не са заемни, и за платените от
тях данъци през последните 5 години, както
и документи, доказващи посочените в декларацията обстоятелства;
3. декларация дали са били членове на
управителен или на контролен орган или
неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по
несъстоятелност, или в прекратено поради
несъстоятелност дружество, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
4. декларация дали са свързани лица с друг
акционер (акционери), в която се посочват
размерът на притежавания капитал и начинът
на свързаност с този акционер (акционери);
5. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
6. декларация дали не са им налагани
административни наказания или административнонаказателни санкции през последните
три години за нарушения на ЗПФИ, ЗППЦК,
ЗДКИСДПКИ, ЗПЗФИ, ЗДСИЦ и актовете
по прилагането им или на аналогичен нормативен акт на друга държава, както и на
приложимите регламенти на ЕС;
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7. декларация дали са освобождавани от
длъжност в управителен или контролен орган на
дружество по ЗПФИ, ЗППЦК, ЗДКИСДПКИ,
ЗДСИЦ въз основа на приложена принудителна
административна мярка или на дружество,
чиято дейност се регулира от аналогичен
нормативен акт на друга държава, както и
на приложимите регламенти на ЕС;
8. данни за лицата, с които се явяват свързани лица, и за отношенията на свързаност;
9. в случаите, когато лицата са част от
група по смисъла на § 1, т. 27 ЗПФИ, се
предоставя информация за структурата и за
дейността на групата;
10. годишните финансови отчети за последните 3 години, както и финансови отчети
за последното т римесечие, п ред хож дащо
подаването на заявлението, ако са юридически лица;
11. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
(2) За физическите лица, които управляват
дейността на юридическите лица, притежаващи пряко или непряко 10 или над 10 на сто
от акциите или които могат да упражняват
контрол върху инвестиционното дружество,
се прилагат данните и документите по ал. 1,
т. 3, 4, 6, 7 и 8.“
§ 30. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) За управляващото дружество,
което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението се
прилагат:
1. заверен препис от договора на инвестиционното дружество с управляващото дружество;
2. данни за името (собствено, бащино и
фамилно) на лицето, което ще взема решения
при управлението на инвестиционната дейност
на инвестиционното дружество, както и заверен препис от решението на компетентния
орган за неговия избор.
(2) Лицето по ал. 1, т. 2 прилага:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
или в прекратено поради несъстоятелност
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
3. заверен препис от диплома за завършено
висше образование, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.“
§ 31. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. За депозитаря към заявлението
се прилагат:
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1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не
е регистрирано в Република България, или
предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 35,
ал. 1, т. 5 ЗДКИСДПКИ, съответно чл. 35,
ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
4. информация за кадровата, капиталовата
и информационната обезпеченост, както и
системата за съхраняване на информация,
гарантиращи ефективното изпълнение на
депозитарните функции;
5. декларация по чл. 25, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.“
§ 32. В чл. 31 думите „по чл. 166, ал. 5
ЗП П Ц К“ с е з а мен я т с „по ч л. 7, а л. 3
ЗДКИСДПКИ“.
§ 33. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) За издаване на одобрение по
чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в устава
и другите устройствени актове, съответно за
промяна в правилата за управление на риска, правилата за оценка на портфейла и за
определяне на нетната стойност на активите
на инвестиционно дружество, съответно на
негов подфонд, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
за промяна в устава и другите устройствени
актове, съответно за промяна в правилата
за управление на риска, правилата за оценка
на портфейла и за определяне на нетната
стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на устава
и другите устройствени актове, съответно на
правилата за управление на риска, правилата
за оценка на портфейла и за определяне на
нетната стойност на активите с отбелязване
на датата, на която е приета промяната във
всеки от изменените текстове в правилата.
(2) За издаване на одобрение по чл. 18,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря
на инвестиционното дружество към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 26, т. 8 и документите
по чл. 30.
(3) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1
ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото
дружество по чл. 109, ал. 7 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.)
(Наредба № 44) към заявлението се прилага:
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1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
управляващото дружество орган за поемане на
управлението на инвестиционното дружество;
2. план за управление на инвестиционното
дружество;
3. данните и документите по чл. 26 и 29;
4. при преобразуване на инвестиционното
дружество: планът за преобразуване и документите по чл. 145 ЗДКИСДПКИ.“
§ 34. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „по чл. 203, ал. 1 и 3
ЗППЦК“ се заменят с „по чл. 90, ал. 1 и 3
ЗДКИСДПКИ“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. програма за дейността, включваща
най-малко: информация за сектора от пазара,
който управляващото дружество възнамерява да покрие със своите услуги, услугите и
дейностите, които ще предоставя, и за предвиждания растеж на печалбата за срок една
година, включително прогнозни приходи и
разходи, придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и организационна
структура, функционална характеристика на
отделните звена, щатно разписание; информация за счетоводната организация и техническото оборудване, осигуряваща автономно
управление на дейността на лицата, които
възнамерява да управлява;“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. когато дру жеството ще предоставя
услугите по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се
прилагат и документите по чл. 18, т. 3, 14,
16, 19, 25, 27 – 33;“.
4. Точка 13 се изменя така:
„13. политиката за възнагражденията;“.
5. В т. 16 думите „съгласно тарифата – приложение към“ се заменят с „по“.
6. В т. 17 накрая се добавя „и за отношенията на свързаност“.
7. Създават се т. 18 и 19:
„18. декларация, че участващите в производството лица не са дружества, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен
режим или свързани с такова дружество лица
по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
19. правила за инвестиране на собствените
средства на дружеството.“
§ 35. В чл. 34 думите „по чл. 9, ал. 1“ се
заличават, а думите „по чл. 27“ се заменят
с „по чл. 19“.
§ 36. В чл. 35 думите „по чл. 9, ал. 1“ се
заличават.
§ 37. В чл. 36 думите „чл. 203, ал. 3 ЗППЦК“
се заменят с „по чл. 90, ал. 5 ЗДКИСДПКИ“.
§ 38. Създава се чл. 36а:
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„Чл. 36а. (1) За издаване на одобрение на
управляващо дружество да делегира функции
и действия по чл. 106, ал. 3 във връзка с ал. 1
ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. договорът с лицето, на което се делегират
функции и действия;
2. декларация, че сключването на договор
с трето лице няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции
на комисията или на заместник-председателя,
както и да възпрепятства управлението на колективната инвестиционна схема в най-добър
интерес на инвеститорите; ако се предвижда
възможност за възникване на такива пречки,
се представя подробно описание на естеството им, приложимата нормативна уредба,
ако е необходимо и предприетите мерки за
преодоляването им;
3. декларация, че интересите на третото
лице, с което е сключен договор, не могат да
влязат в конфликт с интересите на управляващото дружество, колективната инвестиционна
схема, националния инвестиционен фонд или
алтернативния инвестиционен фонд, чиято
дейност то управлява;
4. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани
служители, с които третото лице разполага,
за да изпълнява делегираните функции и
действия, вк лючително автобиография на
посочените служители;
5. информация за критериите за преразпределение на инвестициите, в съответствие
с което се осъществява делегирането;
6. документи, доказващи, че третото лице
е лицензирано или регистрирано за целите
на управлението на активи, и данни за компетентния орган, който осъществява надзор
на дейността му;
7. обосновка на избора на конкретното
трето лице.
(2) За издаване на одобрение по чл. 93
ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на общото
събрание на управляващото дружество за
промяната, която е предмет на одобрение;
2. съответните данни и документи по чл. 19.“
§ 39. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. За издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество
на територията на Република България чрез
клон на юридическо лице от трета държава
по чл. 88 ЗДКИСДПКИ се прилага съответно чл. 23.“
§ 40. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. (1) За издаване на разрешение
на управляващо дружество да организира и
управлява договорен фонд към заявлението,
подавано от управляващото дружество, се
прилагат:
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1. номер и дата на издадения от комисията
лиценз за извършване на дейност като управ
ляващо дружество;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на управляващото дружество за организиране
на договорен фонд;
3. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган на управляващото дружество за приемането на правилата на договорния фонд,
на проспекта и документа с ключовата информация за инвеститорите, на правилата
за управление на риска и на правилата за
оценка на портфейла и определяне нетната
стойност на активите;
4. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган на управляващото дружество за избор
на банка депозитар на договорния фонд и за
избор на инвестиционни посредници;
5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на управляващото дружество за избор на лице,
което ще взема решения при управлението на
инвестициите на договорния фонд;
6. правилата на договорния фонд;
7. проспектът и документът с ключовата
информация за инвеститорите на договорния
фонд;
8. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите и
правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицето, което ще взема решения при управлението на инвестициите на договорния фонд,
съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
10. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление и номера и партидата
на вписването в търговския регистър, единния
идентификационен код и заверен препис от
лицензията на депозитаря;
11. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, номера и партидата на
вписването в търговския регистър, единния
идентификационен код, номера и датата на
издадения от комисията лиценз за извършване на услуги и дейности по чл. 5, ал. 2 и 3
ЗПФИ, съответно номер и дата на издадената
от Българската народна банка лицензия за
извършване на сделки по чл. 2, ал. 2, т. 9 от
Закона за кредитните институции, на инвестиционните посредници, избрани за изпълнение
на решенията, и нарежданията по чл. 87, ал. 2
ЗДКИСДПКИ;
12. документ, удостоверяващ внасянето
на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
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(2) За лицето по ал. 1, т. 5, което ще взема
решения при управлението на инвестициите
на договорния фонд, към заявлението се
прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
или в прекратено поради несъстоятелност
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
3. заверен препис от диплома за завършено
висше образование, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.
(3) За депозитаря, с когото е сключен договор за депозитарни услуги, към заявлението
се прилагат:
1. заверен препис от договора за депозитарни услуги;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 35,
ал. 1, т. 5 или ал. 2, т. 4 ЗДКИСДПКИ;
3. информация за кадровата, капиталовата
и информационната обезпеченост, както и
системата за съхраняване на информация,
гарантиращи ефективното изпълнение на
депозитарните функции.
(4) За инвестиционните посредници по
ал. 1, т. 11 се прилагат:
1. заверен препис от договора за инвестиционно посредничество;
2. декларация по чл. 25 ЗДКИСДПКИ.
(5) За инвестиционните подфондове на
договорния фонд допълнително се прилагат
документите по чл. 26а.“
§ 41. Член 37б се изменя така:
„Чл. 37б. (1) За издаване на одобрение
по чл. 18, ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в
правилата на договорния фонд, съответно на
негов подфонд, правилата за управление на
риска и в правилата за оценка на портфейла
и определяне нетната стойност на активите
към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на управляващото дружество за промяна в
правилата на договорния фонд или подфонд,
правилата за управление на риска и в правилата за оценка на портфейла и определяне
нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на
правилата на договорния фонд или подфонд,
правилата за управление на риска и на правилата за оценка на портфейла и определяне
нетната стойност на активите с отбелязване
на датата, на която е приета промяната във
всеки от изменените текстове в правилата.
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(2) За издаване на одобрение по чл. 18, ал. 1
ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на договорния фонд към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган на управляващото дружество за замяна
на депозитаря;
2. данните по чл. 37а, ал. 1, т. 10 и документите по чл. 37а, ал. 3.
(3) За издаване на одобрение по чл. 18,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ за промяна в договора
за депозитарни услуги към заявлението се
прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на управляващото дружество за приемане на
промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.
(4) За издаване на одобрение по чл. 18,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото дружество избраното управляващо
дружество по чл. 109, ал. 7 от Наредба № 44
към заявлението прилага:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
управляващото дружество орган за поемане
на управлението на договорния фонд;
2. план за управление на договорния фонд;
3. данните и документите по чл. 37а;
4. при преобразуване на договорния фонд:
плана за преобразуване и документите по
чл. 145 ЗДКИСДПКИ.“
§ 42. Създава се чл. 37в:
„Чл. 37в. За издаване на разрешение на
управляващо дружество да организира и управлява борсово търгувани фондове се прилагат документи съответно по чл. 26 – 31 или
чл. 37а, както и следните документи:
1. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление и номера и партидата
на вписването в търговския регистър, единния
идентификационен код и заверен препис от
лицензията на маркет-мейкър, осигуряващ
поддържане на борсова цена на акциите или
дяловете на КИС;
2. договорът, сключен между борсово търгувания фонд, съответно неговото управляващо
дружество, и маркет-мейкъра за акциите или
дяловете, осигуряващ поддържане на борсовата им цена.“
§ 43. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) За извършване на уведомяване
по чл. 107 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26,
ал. 1 – 3 ЗПФИ се прилага съответно чл. 25,
ал. 3 и 4.
(2) За издаване на разрешение по чл. 102,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ управляващото дружество
прилага:
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1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
на управляващото дружество орган за прекратяване на дейността на дружеството и за
избиране на ликвидатор;
2. план за прекратяване на дейността на
дружеството по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ
и уреждане на отношенията с клиентите му;
3. декларации от управляващото дружество
и депозитаря, удостоверяващи извършеното
предаване на цялата налична информация и
документация във връзка с управляваните
от у правл яващото дру жество колективни
инвестиционни схеми;
4. копия от уведомления до всички клиенти
на дружеството по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ
за прекратяване на дейността му;
5. доказателства за уреждането на отношенията, възникнали между управляващото
дру жество и негови к лиенти, във връзка
с предоставяните услу ги по чл. 86, а л. 2
ЗДКИСДПКИ.“
§ 44. Създават се чл. 38а – чл. 38з:
„Чл. 38а. (1) Лице, което иска да му бъде
издаден лиценз да извършва дейност като
национално инвестиционно дружество от
отворен или затворен тип, към заявлението
прилага съответно:
1. заверен препис от устава и другите
учредителни актове;
2. банков документ, удостоверяващ размера на внесения капитал по чл. 174 , ал. 1 и 2
ЗДКИСДПКИ, но не по-малко от 25 на сто
от записания капитал;
3. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
физическите лица, избрани за членове на
съвета на директорите, на инвестиционното
дружество, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписване в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
избрани за членове на съвета на директорите
на инвестиционното дружество;
5. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на съвета на
директорите на инвестиционното дружество,
съответно аналогични данни за чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
всички други лица, оправомощени да управляват и представляват инвестиционното
дружество, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
7. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, номера и партидата на
вписването в търговския регистър, номера и
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датата на издадения от комисията лиценз и
единния идентификационен код на управляващото дружество или лицето, управляващо
алтернативни инвестиционни фондове, което
ще управлява дейността на инвестиционното
дружество, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление на депозитаря, номера и партидата на вписването в търговския
регистър, единния идентификационен код
и заверен препис от лиценза на депозитаря
или съответните данни за лице, което не е
регистрирано в Република България;
9. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН, адресната регистрация и номера на издадения от комисията сертификат
на лицето по чл. 12 ЗПФИ;
10. договорът с управляващото дружество,
съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или договорът с
лицето по чл. 12 ЗПФИ;
11. договора за депозитарни услуги;
12. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, които притежават пряко или непряко
10 или над 10 на сто от акциите с право на
глас на заявителя или могат да упражняват
контрол върху него, и за броя на притежаваните от тях гласове, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
13. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписване в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
които притежават пряко или непряко 10 или
над 10 на сто от акциите с право на глас на
заявителя или могат да упражняват контрол
върху него, и за броя на притежаваните от
тях гласове;
14. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на лицето, което е избрано за директор за
връзки с инвеститорите на инвестиционно
дружество от затворен тип, и декларация, че
лицето отговаря на изискванията на чл. 116г,
ал. 2 ЗППЦК;
15. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите;
16. проспекта на националното инвестиционно дружество от затворен тип;
17. проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на националното
инвестиционно дружество от отворен тип;
18. правилата за управление на риска;
19. политиката за възнагражденията;
20. правилата за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните
и контролните органи на инвестиционното
дружество, на инвестиционния консултант,
работещ по договор за инвестиционното дружество, на служителите на инвестиционното
дружество и на свързаните с тях лица;
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21. декларация, че заявителят не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързано
с такова дру жество лице по смисъла на
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
22. документ, удостоверяващ внасянето
на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) Към заявлението за лицата, избрани
за членове на съвета на директорите на
националното инвестиционно дружество от
отворен тип и националното инвестиционно
дружество от затворен тип, което не попада
в хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ,
се прилагат документите по чл. 27.
(3) Към заявлението за лицата, избрани
за членове на съвета на директорите на
националното инвестиционно дружество от
затворен тип, което попада в хипотезата на
чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ, се прилагат документите по чл. 19.
(4) За лицата, които притежават пряко
или непряко 10 или над 10 на сто от акциите или могат да упражняват контрол върху
националното инвестиционно дружество от
затворен тип, към заявлението се прилагат
документите по чл. 28.
(5) Дружество, което ще управлява дейността на инвестиционното дружество, към заявлението прилага данни за името (собствено,
бащино и фамилно) на лицето, което ще взема
решения при управлението на инвестиционната дейност на инвестиционното дружество,
както и заверен препис от решението на
компетентния орган за неговия избор.
(6) Ако управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, не е лицензирано от комисията, към
заявлението се прилагат:
1. копие от издадения на дружеството
лиценз;
2. дек лараци я, че у правл яващото дружество не е регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и не е свързано с такова дружество лице по смисъла на
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. заверен препис от устава и другите
учредителни актове на дружеството;
4. данни за името (собствено, бащино и
фамилно) и адресната регистрация на лицата,
избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет
на управляващото дружество, съответно на
лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или аналогични данни за
чуждестранните лица;
5. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност и идентификационен
код, ако има такъв, на юридическите лица,
избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет
на управляващото дружество, съответно на
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лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, или аналогични данни за
чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино и
фамилно) и адресната регистрация на всички
други лица, които могат да представляват управляващото дружество, съответно на лицето,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, или аналогични данни за чужде
странните лица;
7. данни за лицата, които притежават пряко
или непряко 10 или над 10 на сто от гласовете
в общото събрание на дружеството или могат
да го контролират, и за броя на притежаваните
от тях гласове, съответно аналогични данни
за чуждестранните лица;
8. данни за лицата, които ще носят отговорност за дейността на дружеството на територията на Република България във връзка с
организирането на национално инвестиционно
дружество.
(7) В случаите по чл. 172, ал. 3, изр. второ
ЗДКИСДПКИ за лицето по чл. 12 ЗПФИ се
прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
или в прекратено поради несъстоятелност
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. заверен препис от диплома за завършено
висше образование, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.
(8) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.
Чл. 38б. (1) За издаване на разрешение за
организиране и управление на национален
договорен фонд от отворен или затворен тип
управляващото дружество, съответно лицето,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, подава заявление, към което се
прилагат съответно:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество
или на лицето, управляващо алтернативни
инвестиционни фондове, за организиране на
фонда;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на управляващото дружество или на лицето,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, за приемане на всички вътрешни
актове на фонда, представени в производството, за избор на депозитар на фонда и за
избор на лице, което ще взема решения при
управлението на инвестициите на фонда;
3. правилата на фонда по чл. 173, ал. 3
ЗДКИСДПКИ;
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4. правилата за оценка на портфейла и
определяне нетната стойност на активите;
5. договорът за депозитарни услуги;
6. проспектът на националния договорен
фонд от затворен тип;
7. проспектът на националния договорен
фонд и документът с ключова информация
за инвеститорите на националния договорен
фонд от отворен тип;
8. правилата за управление на риска;
9. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), единния граждански номер (ЕГН)
и адресната регистрация на лицето, което ще
взема решения при управлението на инвестициите на фонда, съответно аналогични данни
за чуждестранните лица, както и заверен
препис от решението на компетентния орган
за неговия избор;
10. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление и номера и партидата
на вписването в търговския регистър, единния
идентификационен код и заверен препис от
лиценза на депозитаря;
11. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), единния граждански номер (ЕГН)
и адресната регистрация на лицето, което е
избрано за директор за връзки с инвеститорите
на националния договорен фонд от затворен
тип, и декларация, че лицето отговаря на
изискванията на чл. 116г, ал. 2 ЗППЦК;
12. документ, удостоверяващ внасянето
на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) За лицето по ал. 1, т. 9 се прилагат:
1. свидетелство за съдимост;
2. декларация, че не е било член на управителен или на контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
или в прекратено поради несъстоятелност
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
3. автобиография на лицето;
4. заверен препис от диплома за завършено
висше образование, както и други документи,
които удостоверяват неговата професионална
квалификация и опит.
(3) А ко управляващото дружество или
лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, не е лицензирано от комисията, към заявлението се прилагат данните
и документите по чл. 38а, ал. 6.
(4) За депозитаря към заявлението се прилагат документите по чл. 30.
Чл. 38в. Банковите документи, удостоверяващи, че всеки от записалите акции от капитала на националния инвестиционен фонд е
внесъл пълния размер на дължимите вноски,
се представят в комисията в 14-дневен срок
от получаване на уведомлението по чл. 174,
ал. 5 ЗДКИСДПКИ.
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Чл. 38г. (1) За издаване на одобрение по
чл. 179 ЗДКИСДПКИ за промяна в правилата,
съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на
риска и в правилата за оценка на портфейла
и определяне нетната стойност на активите
към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния орган за промяна в правилата, съответно устава на националния инвестиционен
фонд, правилата за управление на риска и в
правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите;
2. заверен препис от пълния текст на правилата, съответно устава на националния инвестиционен фонд, правилата за управление на
риска и на правилата за оценка на портфейла
и определяне нетната стойност на активите
с отбелязване на датата, на която е приета
промяната във всеки от изменените текстове.
(2) За издаване на одобрение по чл. 179
ЗДКИСДПКИ за замяна на депозитаря на
националния инвестиционен фонд към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
орган за замяна на депозитаря;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 8, съответно
чл. 38б, ал. 1, т. 10, и документите по чл. 30.
(3) За издаване на одобрение по чл. 179
ЗДКИСДПКИ за промяна в договора за депозитарни услуги към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния орган на управляващото дружество
за приемане на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.
(4) За издаване на одобрение по чл. 179
ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото
дружество, съответно на лицето, управляващо
алтернативни инвестиционни фондове, към
заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, орган за поемане на управлението
на договорния фонд;
2. план за управление на националния
инвестиционен фонд;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 1,
съответно чл. 38б, ал. 1;
4. при преобразуване на националния инвестиционен фонд: планът за преобразуване
и документите, въз основа на които ще се
извърши преобразуването.
(5) За издаване на одобрение по чл. 179
ЗДКИСДПКИ за замяна на управляващото
дружество, съответно на лицето, управлява-
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що алтернативни инвестиционни фондове с
инвестиционен консултант, към заявлението
се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
националния инвестиционен фонд орган за
замяна на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни
инвестиционни фондове с инвестиционен
консултант;
2. данните по чл. 38а, ал. 1, т. 9 и документите по чл. 38а, ал. 7.
(6) За издаване на одобрение по чл. 179
ЗДКИСДПКИ за замяна на инвестиционен
консултант с управляващо дружество, съответно с лице, управляващо алтернативни
инвестиционни фондове, към заявлението се
прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове
на националния инвестиционен фонд орган
за замяна на инвестиционния консултант с
управляващо дружество, съответно с лице,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове;
2. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление на управляващото дружество, съответно на лицето, управляващо
алтернативни инвестиционни фондове, номера и партидата на вписването в търговския
регистър и единния идентификационен код
на дружеството;
3. данните и документите по чл. 38а, ал. 6.
(7) За одобрение на промяна в управителните органи на национално инвестиционно
дружество от затворен тип, което попада в
хипотезата на чл. 176, ал. 2 ЗДКИСДПКИ,
с е п ри ла г ат да н н и т е и док у мен т и т е по
чл. 36а, ал. 2.
Чл. 38д. (1) Лице, което иска да му бъде
издаден лиценз да извършва дейност като лице,
управляващо алтернативен инвестиционен
фонд (АИФ), към заявлението прилага:
1. заверен препис от устава и другите
учредителни актове, а при двустепенна система на управление – и заверен препис от
решението на надзорния съвет за избор на
управителен съвет;
2. документи, удостоверяващи съответствието на капитала с изискванията по чл. 199,
ал. 1 – 3 ЗДКИСДПКИ;
3. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, избрани за членове на съвета на директорите, на управителния и на надзорния
съвет на лице, управляващо АИФ, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица;
4. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписването в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
избрани за членове на съвета на директорите,
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на управителния и на надзорния съвет на лице,
управляващо АИФ, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
5. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на съвета на
директорите, на управителния и на надзорния
съвет на лице, управляващо АИФ, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица;
6. програма за дейността, включваща наймалко: услугите и дейностите, които ще предоставя лицето, управляващо АИФ, включително
делегиране на функции, предвиждания растеж
на печалбата за срок една година, прогнозни
приходи и разходи, придружени с обосновка на прогнозите, вътрешна организация и
организационна структу ра, функционална
характеристика на отделните звена, щатно
разписание; информаци я за счетоводната
организаци я и тех ни ческото оборудване,
осигуряващи автономно и професионално управление на дейността на АИФ; информация
за сектора, в който ще осъществяват дейност
управляваните от лицето АИФ, рисков профил
на АИФ, инвестиционни цели и стратегия за
постигането им, размер на активите на управ
ляваните АИФ, информация за начина, по
който ще осигури спазването на изискванията
на ЗДКИСДПКИ;
7. правилата за личните сделки с финансови
инструменти на членовете на управителните
и контролните органи на заявителя, на неговите служители и на свързаните с тях лица;
8. правила, установяващи политиката и
практиките във връзка с възнагражденията
по чл. 221 ЗДКИСДПКИ;
9. правила, установяващи условията и процедурите за възлагане на функции на трети лица,
както и сключените договори за възлагане,
данни и документи, удостоверяващи спазването
на изискванията за възлагане и обосноваващи
избора на конкретното трето лице;
10. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, които притежават пряко или непряко
10 или над 10 на сто от гласовете в общото
събрание на дружеството заявител или могат
да го контролират, за броя на притежаваните
от тях гласове, съответно аналогични данни
за чуждестранните лица, както и данните и
документите по чл. 25, ал. 3 за тези лица;
11. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписването в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
които притежават пряко или непряко 10 или
над 10 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството заявител или могат да го
контролират, за броя на притежаваните от
тях гласове, както и данните и документите
по чл. 25, ал. 3 за тези лица;
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12. декларация относно действителните
собственици на заявителя и произхода на
средства, с които са направени вноските
срещу записаните акции, включително дали
средствата не са заемни, и за платените от тях
данъци през последните 5 години по образец,
одобрен от зам.-председателя;
13. данни за лицата, с които заявителят
се явява свързано лице, и за отношенията на
свързаност;
14. общите условия, приложими към договорите за управление на портфейл и за
предоставяне на инвестиционни консултации
относно финансови инструменти;
15. правилата за вътрешна организация и
вътрешен контрол на лицето, управляващо
АИФ;
16. декларация, че лицето не е дружество,
регистрирано в юрисдикции с преференциален
данъчен режим или свързано с такова дружество
лице по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
17. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.
(2) Данни и документи за АИФ, които заявителят възнамерява да управлява, включващи:
1. данни относно инвестиционната стратегия, включително видовете инвестиционни
подфондове, ако алтернативният инвестиционен фонд се състои от отделни подфондове, политиката за използване на ливъридж,
рисковия профил и информацията по чл. 236,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ за всеки алтернативен
инвестиционен фонд, който заявителят управ
лява или възнамерява да управлява;
2. данни за държавата на установяване
на всеки алтернативен инвестиционен фонд,
който заявителят управлява или възнамерява
да управлява;
3. данни за държавата на установяване на
главните алтернативни инвестиционни фондове, за които алтернативните инвестиционни
фондове, които заявителят управлява или
възнамерява да управлява, са захранващи
фондове;
4. устава, правилата и другите учредителни
актове на всеки алтернативен инвестиционен
фонд, който заявителят управлява или възнамерява да управлява;
5. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление на депозитаря, номера и
партидата на вписването в търговския регистър, единния идентификационен код и заверен
препис от лиценза на депозитаря, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица;
6. договора за депозитарни услуги и информацията по чл. 30, т. 4;
7. обосновка на избора на депозитаря
и декларация, че депозитарят отговаря на
изискванията на чл. 233, ал. 2 ЗДКИСДПКИ;
8. правилата за управление на риска по
чл. 229 ЗДКИСДПКИ;
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9. правилата за управление на ликвидността
по чл. 230 ЗДКИСДПКИ;
10. информация за секюритизираните позиции, в които са инвестирани активи на АИФ;
11. правилата за изчисляване на нетната
стойност на активите на АИФ по чл. 232
ЗДКИСДПКИ;
12. данни за лицето, което осъществява
оценка на активите на АИФ, и документи, доказващи спазване на изискванията на чл. 232,
ал. 2 – 5 и 7 ЗДКИСДПКИ;
13. информация за участия по чл. 234, ал. 1
и 2 ЗДКИСДПКИ;
14. последния одитиран годишен финансов
отчет на АИФ, доклад на одитора и годишен
доклад за дейността;
15. проспект на АИФ, ако има задължение
да изготвя проспект или документ, съдържащ
информацията за инвеститорите по чл. 237,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ.
(3) За издаване на одобрение по чл. 203,
ал. 3 във връзка с ал. 2 ЗДКИСДПКИ към
заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
лицето, управляващо АИФ, орган, с което
са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по
ал. 1 и 2.
(4) За разширяване на лиценза на лице, управляващо АИФ, към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
лицето, управляващо АИФ, орган за разширяване на издадения му от комисията лиценз с
услуги по чл. 198, ал. 2 и/или 5 ЗДКИСДПКИ,
които не са включени в лиценза му;
2. данни и документи по ал. 1, т. 1, 2, 6,
9, 14, 15 и 17;
3. данни и документи по ал. 2, свързани
с допълнителните услуги по чл. 198, ал. 2
ЗДКИСДПКИ.
(5) За издаване на одобрение по чл. 200
във връзка с чл. 93 ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на общото
събрание на лицето, управляващо АИФ, за
промяната, която е предмет на одобрение;
2. данните и документите по чл. 19.
Чл. 38е. (1) За издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове с произход
от държава членка от лице със седалище в
трета държава, за което Република България е
определена като референтна държава членка,
както и за предлагане в държави членки на
управлявани от такова лице алтернативни
инвестиционни фондове към заявлението се
прилагат:
1. данни те и док у мен т и те по ч л. 38д,
ал. 1 и 2;
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2. обосновка на определянето на Република
България като референтна държава членка
и стратегията на заявителя за предлагане на
управлявани от него АИФ на територията на
държави членки;
3. и н ф о р м а ц и я з а р а з п о р е д б и т е н а
ЗДКИСДПКИ, приложими към дейността
на лицата, управляващи АИФ, които заявителят не може да спазва поради противоречие
с императивни разпоредби на националното
право на заявителя или на управляван от
него алтернативен инвестиционен фонд от
трета държава, който ще бъде предлаган на
територията на държави членки;
4. доказателства, че съответното законодателство на третата държава съдържа разпоредби, равностойни на разпоредбите на т. 3
като регулаторна цел и осигурявано равнище
на защита на инвеститорите, и че заявителят
спазва тези разпоредби на законодателството
на третата държава;
5. правно становище относно разпоредбите
на третата държава по т. 4, регулаторната им
цел и целената с тях защита на инвеститорите;
6. името или наименованието на законния
представител на заявителя и неговият постоянен адрес или адрес на управление и адресът
му за кореспонденция, ако той е различен,
както и факс или адрес на електронна поща
на законния представител.
(2) За издаване на одобрение по чл. 210,
ал. 2 във връзка с чл. 203, ал. 3 ЗДКИСДПКИ
към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
лицето, управляващо АИФ, орган, с което
са приети допълнително представените документи;
2. допълнителните данни и документи по
ал. 1.
Чл. 38ж. (1) Към заявлението по чл. 214
ЗДКИСДПКИ лицето, управляващо АИФ,
чиито активи не надхвърлят установените в
чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове, прилага:
1. данни за наименованието, седалището и
адреса на управление на лицето, управляващо
АИФ, както и факс или адрес на електронна
поща на лице за контакт с комисията;
2. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 3 – 5 за
членовете на съвета на директорите, на управителния и на надзорния съвет на лицето,
управляващо АИФ;
3. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление и инвестиционните
стратегии на управляваните алтернативни
инвестиционни фондове при спазване на
чл. 5, параграф 2 от Делегиран регламент
(ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември
2012 г. за допълване на Директива 2011/61/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на освобождаванията, общите
условия във връзка с дейността, депозитарите,
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ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ, L
81/1 от 22.03.2013 г.) (Делегиран регламент
(ЕС) № 231/2013);
4. данни за размера на активите на управляваните алтернативни инвестиционни фондове
с разграничаване на активите, придобити
чрез използване на ливъридж, изчислени в
съответствие с чл. 2 от Делегиран регламент
(ЕС) № 231/2013;
5. данните по чл. 38д, ал. 1, т. 10 и 11 за
лицата, които притежават пряко или непряко
10 или над 10 на сто от гласовете в общото
събрание на дружеството заявител или могат
да го контролират, и за броя на притежаваните
от тях гласове;
6. данни за лицата, с които заявителят се
явява свързано лице, и за отношенията на
свързаност.
Чл. 38з. (1) За издаване на одобрение на
лице, управляващо АИФ, да делегира функции
на трето лице към заявлението се прилагат:
1. договорът с лицето, на което се делегират
функции и действия;
2. обосновка на избора на конкретното
трето лице;
3. декларация, че сключването на договор
с трето лице няма да създаде пречки за ефективното упражняване на надзорните функции
на комисията или на заместник-председателя,
както и да възпрепятства управлението на
АИФ в най-добър интерес на инвеститорите;
ако се предвижда възможност за възникване
на такива пречки, се представя подробно
описание на естеството им и приложимата
нормативна уредба, ако е необходимо, както
и предвидените мерки за преодоляване на
тези пречки;
4. информация за техническите и организационните възможности и квалифицирани
служители, с които третото лице разполага,
за да изпълнява делегираните функции и
действия, вк лючително автобиография на
посочените служители;
5. документи, доказващи, че третото лице,
на което са делегирани функции по управление
на портфейл или по управление на риска, е
лицензирано или регистрирано за целите на
управлението на активи, и данни за компетентния орган, който осъществява надзор на
дейността му;
6. ако третото лице, на което са делегирани функции по управление на портфейл
или по управление на риска, не отговаря на
изискванията на т. 5, за лицето се представят допълнителни информация и документи,
относими към дейността, която лицето ще
извършва по делегация;
7. декларация от компетентния орган от
трета държава, който осъществява надзор на
дейността на лицето, на което се делегират
функции, по управление на портфейл или по
управление на риска, че е готов да осъщест-
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вява сътрудничество с комисията във връзка
с изпълнението на договора за делегиране
на функции, когато се делегират функции на
лице от трета държава, включително лице за
контакт с комисията, както и факс и адрес
на електронна поща на това лице;
8. декларация, че при делегирането са
спазени изискванията на чл. 222, ал. 1, т. 2
и 3 и ал. 2 и 3 ЗДКИСДПКИ.
(2) За издаване на одобрение по чл. 222,
ал. 5, т. 2 във връзка с ал. 4 ЗДКИСДПКИ
на последващо делегиране на функции се
прилагат информацията и документите по
ал. 1 за лицето, на което се делегират функции последващо, и документ, удостоверяващ
съгласието на лицето, управляващо АИФ, за
последващото делегиране.
(3) За извършване на уведомяване по чл. 224,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 26 ЗПФИ
се прилага съответно чл. 25, ал. 3.
(4) За издаване на одобрение по чл. 225
ЗДКИСДПКИ на промени в документите по
чл. 201, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „е“ ЗДКИСДПКИ
към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
лицето, управляващо АИФ орган за приемане
на промени на документите;
2. заверен препис от пълния текст на програмата за дейността или правилата, установяващи политиката и практиките във връзка
с възнагражденията с отбелязване на датата,
на която е приета промяната във всеки от
изменените текстове, ако е приложимо;
3. обосновка на приетите промени.
(5) За издаване на одобрение на промени в
правилата за управление на риска по чл. 229,
ал. 1 ЗДКИСДПКИ и на правилата за оценка
на портфейла и определяне нетната стойност
на активите по чл. 232, ал. 1 ЗДКИСДПКИ
към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
лицето, управляващо АИФ, орган за приемане
на промени на документите;
2. заверен препис от пълния текст на правилата за управление на риска и на правилата
за оценка на портфейла и определяне нетната
стойност на активите с отбелязване на датата,
на която е приета промяната във всеки от
изменените текстове.
(6) За издаване на одобрение по чл. 232,
ал. 6 ЗДКИСДПКИ на делегиране на функцията по оценяване на външен оценител към
заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове на
лицето, управляващо АИФ, орган за делегиране на функцията по оценяване на външен
оценител;
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2. данни за името (собствено, бащино и
фамилно) и адресната регистрация на външния
оценител или аналогични данни за чужде
странните лица;
3. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност и идентификационен
код, ако има такъв, на юридическото лице,
избрано за външен оценител, или аналогични
данни за чуждестранните лица;
4. документи, доказващи, че външният
оценител отговаря на изискванията на чл. 232,
ал. 4, т. 1 ЗДКИСДПКИ, и декларация, че е
независимо лице по смисъла на чл. 232, ал. 2
ЗДКИСДПКИ;
5. данните и документите по ал. 1;
6. професионалните гаранции по чл. 73 на
Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013;
7. становище на депозитаря дали външният оценител отговаря на приложимите
изисквания на ЗДКИСДПКИ и актовете по
прилагането му и на Делегиран регламент
(ЕС) № 231/2013.
(7) За издаване на одобрение на замяна
на депозитаря на АИФ към заявлението се
прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на лицето, управляващо АИФ, за замяна на
депозитаря;
2. данните и документите по чл. 38д, ал. 2,
т. 5 – 7.
(8) За издаване на одобрение за промяна в
договора за депозитарни услуги по чл. 233, ал. 6
ЗДКИСДПКИ към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на лицето, управляващо АИФ, за приемане
на промяна в договора за депозитарни услуги;
2. заверен препис от договора за депозитарни услуги с промените към съответната дата.“
§ 45. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Лице, което иска да му бъде издаден
лиценз да извършва дейност като дружество
със специална инвестиционна цел, към заявлението прилага:
1. заверен препис от устава, договора или
учредителния акт;
2. банков документ, удостоверяващ размера
на внесения капитал по чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ;
3. проспект за задължително увеличаване
на капитала чрез публично предлагане на
акции по чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ;
4. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на лицата, избрани за членове на съвета на
директорите на дружеството със специална
инвестиционна цел, съответно аналогични
данни за чуждестранните лица;
5. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписването в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
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избрани за членове на съвета на директорите
на дружеството със специална инвестиционна
цел, съответно аналогични данни за чужде
странните лица, както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър
на чуждестранните лица;
6. данни за името (собствено, бащино
и фамилно), ЕГН и адресната регистрация
на физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на съвета на
директорите на дружеството със специална
инвестиционна цел, съответно аналогични
данни за ч у ж дест ранни те лица, как то и
актуално удостоверение за вписването в съответния регистър на чуждестранните лица
или предоставяне на информация за осигурен
достъп по интернет до този регистър;
7. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
всички други лица, оправомощени да управляват и представляват дружеството със
специална инвестиционна цел, съответно
аналогични данни за чуждестранните лица;
8. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, номера и партидата на
вписването в търговския регистър, единния
идентификационен код и номера на лицензията
на Българската народна банка за банката, с
която е сключен договор за депозитарни услуги;
9. данни за наименованието, седалището,
адреса на управление, предмета на дейност
и единния идентификационен код на обслужващото дружество или дружества, както и
информация за необходимите организация
и ресурси за всяко дружество, избрано да
осъществява дейностите по чл. 18 ЗДСИЦ за
дружество със специална инвестиционна цел;
10. данни за името (собствено, бащино и
фамилно), ЕГН и адресната регистрация на
лицата, които притежават пряко или чрез
свързани лица над 5 на сто от акциите с право на глас или могат да упражняват контрол
върху дружеството със специална инвестиционна цел, съответно аналогични данни за
чуждестранните лица;
11. данни за наименованието, седалището,
предмета на дейност, номера и партидата на
вписване в търговския регистър и единния
идентификационен код на юридическите лица,
които притежават пряко или чрез свързани
лица над 5 на сто от акциите с право на
глас или могат да упражняват контрол върху
дружеството със специална инвестиционна
цел, съответно аналогични данни за чужде
странните лица;
12. документ, удостоверяващ внасянето
на съответната такса по чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 46. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават;
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б) точка 6 се изменя така:
„6. нотариално заверен препис от диплома за завършено висше образование, като
за дипломи, които не са издадени от висши
училища в Република България, се представя
и удостоверение за признаване на дипломата,
издадено от НАЦИД.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За лицата, които съгласно устава и
решенията на органите на дружеството със
специална инвестиционна цел са овластени
да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация.
А ко лицата, овластени да представл яват
дружеството, са лица, за които се прилага
Законът за чужденците в Република България
и ЗВПНРБГЕСЧТС, се предоставя и заверен
препис от удостоверението за продължително
пребиваване в Република България, издадено
съгласно изискванията на съответния закон.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За юридическите лица, избрани за членове на съвета на директорите, се прилагат:
1. актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър, ако дружеството не е
регистрирано в Република България;
2. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствения акт орган за
избор на лицето, което ще ги представлява
при изпълнение на задълженията им в съвета
на директорите на дружеството със специална
инвестиционна цел.“
§ 47. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
2. В края на т. 1 се добавя „и задължения
по Закона за местните данъци и такси или
аналогичен документ за чуждестранни лица“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. за юридически лица, които не са регистрирани в Република България – актуално
удостоверение за вписване в съответния регистър или предоставяне на информация за
осигурен достъп по интернет до този регистър;“.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. за всички юридически лица – годишните финансови отчети за последните три
финансови години.“
§ 48. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. За банката-депозитар на дружес
твото със специална инвестиционна цел към
за явлението се прилагат док у ментите по
чл. 30.“
§ 49. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. За обслужващото дружество на
дружество със специална инвестиционна цел
към заявлението се прилагат:
1. заверен препис от сключения договор
за обслужване на дейността на дружеството
със специална инвестиционна цел;
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2. документи, удостоверяващи наличието
на необходимите организация и ресурси за
осъществяване на дейността по чл. 18, ал. 2
ЗДСИЦ по обслужване на дружеството със
специална инвестиционна цел;
3. декларация, че лицата, управляващи
обслужващото дружество, не са съпрузи или
роднини до трета степен включително, по права
или по съребрена линия помежду си или на
член на управителен или контролен орган на
обслужващото дружество или на дружеството
със специална инвестиционна цел.“
§ 50. Създават се чл. 43а – 43в:
„Чл. 43а. За промяна в устава на дружес
тво със специална инвестиционна цел към
заявлението се прилагат:
1. проект на устава с отбелязване на измененията, които ще бъдат предложени за
гласуване на общото събрание;
2. протокол от заседание на компетентния
орган съгласно устава на дружеството със
специална инвестиционна цел за приемане
на проекта на устава.
Чл. 43б. За замяна на банка-депозитар на
дружество със специална инвестиционна цел
към заявлението се прилагат:
1. протокол от заседание на компетентния
орган съгласно устава на дружеството със
специална инвестиционна цел за избор на
банка-депозитар;
2. информация по чл. 39, т. 9;
3. документите по чл. 30.
Чл. 43в. (1) За издаване на одобрение по
чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ на замяна на обслужващо
дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението се прилагат:
1. информация по чл. 39, т. 10;
2. документите по чл. 43.
(2) За издаване на одобрение на ново дружество, което ще изпълнява дейностите по
чл. 18 ЗДСИЦ за дружество със специална
инвестиционна цел, към заявлението се прилагат информацията и документите по ал. 1.“
§ 51. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. решение на компетентния орган на
дружеството за иницииране на производство
по преобразу ване, съдържащо най-ма лко
данните по чл. 262ж, ал. 2 и 3 ТЗ и чл. 123,
ал. 1 ЗППЦК;“.
§ 52. В чл. 46 думите „копие от удостоверението“ се заменят с „уведомление“.
§ 53. В чл. 47, ал. 1 думите „по чл. 9, ал. 1“
се заличават.
§ 54. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинеи 6 и 7 се заличават.
2. В ал. 8 след думите „данни и документи“
се добавя „по производството“.
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3. В ал. 9 думите „ал. 4“ се заменят с „до
заявителя“.
§ 55. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Лицензът за извършване на
дейност като регулиран пазар, организатор
на МСТ, за извършване на дейност като
инвестиционен посредник, инвестиционно
дружество, управляващо дружество, национален инвестиционен фонд, лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и
дружество със специална инвестиционна цел
се издава на хартиен носител по установен
от комисията, съответно от заместник-председателя, образец.
(2) В случай на промяна в данните, вписани
в лиценза, както и при кражба, загубване, повреждане или унищожаване лицето е длъжно
да поиска замяната му с нов лиценз и да върне
оригинала на лиценза, чиято замяна се иска,
ако той е в негово разположение.
(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат и за издадените
разрешения за организиране и управление на
договорен фонд и национален договорен фонд.“
§ 56. Създава се нов чл. 49а:
„Ч л. 49а. Предоставянето на данни за
дост ъп до съот вет ни я рег ист ър вк лючва
предоставяне на пароли за достъп и заплащането на съответната такса за достъп до
регистъра, ако има такава. Предоставянето
на достъп до съответния регистър замества
представянето на удостоверителен документ
за вписаните в този регистър данни само ако
данните в регистъра, до който е предоставен
достъп, могат да бъдат еднозначно обвързани
с лицето, за което са предоставени, и езиците,
на които се поддържа регистърът, позволяват
установяване на съдържанието на данните,
които се удостоверяват.“
§ 57. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Лицата, подали заявления по
тази наредба, са длъжни да уведомят комисията за всички промени, настъпили в периода
от подаване на заявлението до произнасяне
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на комисията, съответно на заместник-председателя, по заявлението, както и да внесат
съответните поправки в представените данни
и документи.
(2) Задължението по ал. 1 се изпълнява
незабавно, но не по-късно от 3 дни от вземане на решението, внасяне или узнаване на
изменението или допълнението, а в случаите,
когато обстоятелството подлежи на вписване
в търговския регистър – от вписването.“
§ 58. В § 1 от допълнителната разпоредба
ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявленията за издаване на лицензи,
одобрения и разрешения се подават на български език.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 59. По отношение на заварените към
датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение,
одобрение или за извършване на уведомяване
комисията, съответно заместник-председателят, определя срок, в който заинтересуваните
лица да представят изискуемите съгласно тази
наредба данни и документи.
§ 60. Наредбата е издадена на основание
чл. 13, ал. 2, т. 9, ал. 3 и 4, чл. 25, ал. 2, чл. 26а,
ал. 3, чл. 26б, ал. 1, чл. 57, ал. 2, чл. 80, ал. 1,
т. 7, буква „в“, чл. 85, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, чл. 12, ал. 1,
т. 9, ал. 2, т. 7, чл. 18, ал. 1, чл. 95, ал. 2, т. 10,
чл. 106, ал. 4, чл. 144, ал. 6, чл. 177, ал. 1,
т. 9, ал. 2, т. 7, чл. 201, ал. 2, т. 1, буква „л“,
чл. 225, чл. 229, ал. 5, чл. 233, ал. 6 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране и глави втора и пета от Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел
и е приета с Решение № 152-Н от 23.06.2015 г.
на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
4512

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в обнародваното в „Държавен вестник“, бр. 52 от 10.07.2015 г., Постановление № 169 на Министерския съвет от 3.07.2015 г. за изменение
на Устройствения правилник на областните администрации поради допусната техническа грешка:
в параграф единствен т. 1 да се чете:
„1. На ред „политически кабинет“ и на ред „заместник областни управители“ цифрата „2“ се заменя с „3“.“
4617
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3381-П
от 3 юли 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1513 от 1.11.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 90 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3617 от 3.07.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Плевен, представляващ: поземлен имот № 137007
с площ 6464 кв. м, намиращ се в Червен бряг,
местност Сираков мост, община Червен бряг,
област Плевен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 22 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота, в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4558

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3382-П
от 3 юли 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1597 от 5.02.2015 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 13 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
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№ 3618 от 3.07.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Разград, представляващ: поземлен имот с планоснимачен № 293 с площ 10 300 кв. м, за който
е отреден урегулиран поземлен имот I в квартал
51 по плана на с. Побит камък, община Разград,
област Разград, ведно с построените в имота:
сграда – училище на три етажа със застроена
площ 700 кв. м; сграда – общежитие на два етажа
със застроена площ 229 кв. м; сграда – пералня на един етаж със застроена площ 29 кв. м;
сграда – склад на един етаж със застроена площ
48 кв. м; сграда – резервоар за нафта към кухня
на един етаж със застроена площ 15 кв. м; сграда – резервоар за нафта към парно на един етаж
със застроена площ 25 кв. м; сграда – тоалетна
към училище на един етаж със застроена площ
32 кв. м, и сграда – тоалетна към общежитие на
един етаж със застроена площ 15 кв. м (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 250 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота, в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4559

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 409
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Б, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, с АОС № 1303 от 15.01.2013 г.;
помещение, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 2, вх. Г,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Възраждане“, с АОС № 1304 от 15.01.2013 г.;
помещение 2, София, ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх. Б,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, с АОС № 407 от 19.05.1999 г., със
съответното им право на строеж и УПИ IX-4,
София, местност Западно направление, кв. 181,
ул. Шар планина 38, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, с АОС
№ 1234 от 26.11.2010 г.
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2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.

4575

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 410
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: сграда с
идентификатор 68134.2820.2029.13, София, ж.к.
Връбница 1, до бл. 520, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, със
съответното му право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.

4576

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 411
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: магазин,
София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. В, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, с АОС № 231 от 16.01.1998 г.; ателие
за услуги (помещение), София, ж.к. Зона Б-19,
бл. 11 – 12, вх. Б, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, с АОС № 28
от 5.05.1997 г., със съответното им право на строеж
и ПИ с пл. № 10, кв. 124, м. Зона Б-18, София, бул.
Константин Величков 7, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, с АОС
№ 436 от 6.07.1999 г.; ПИ с пл. № 13 в УПИ V-13,
14, кв. 232, м. Зона Б-19, София, ул. Перник 134,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
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„Възраждане“, с АОС № 872 от 3.12.2002 г.; ПИ
с пл. № 14 в УПИ V-13, 14, кв. 232, м. Зона Б-19,
София, ул. Перник 134А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, с АОС
№ 872 от 3.12.2002 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
4577
РЕШЕНИЕ № 412
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: магазин
№ 2, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 55Б, вх. А,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“, с АОС № 1502 от 29.04.2002 г.,
със съответното му право на строеж и УПИ
VIII, кв. 21, м. НПЗ Орион и съседни жилищни
територии – част север (ПИ с ид. 68134.2821.2529),
София, ул. Суходол, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, с АОС № 2913
от 24.03.2015 г.; УПИ VIII-681, кв. 13 (ПИ с ид.
68134.1382.2074), София, бул. Ломско шосе 16,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“, с АОС № 2303 от 19.02.2015 г.;
ПИ с ид. 68134.1385.2239 (в УПИ III – „За ОЖС“),
местност Бул. Ломско шосе, София, бул. Ломско
шосе и ул. Житен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, с АОС № 2116
от 10.10.2013 г.; ПИ с ид. 02659.2196.975, със сгради,
гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Скакач 38, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
с АОС № 5 от 17.04.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
4578
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РЕШЕНИЕ № 413
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: магазин
(помещение), София, ж.к. Зона Б-5, бл. 14, вх. Д,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, с АОС № 231 от 16.01.1998 г.; сграда
за търговия с идентификатор 68134.8360.1989.11,
София, кв. Ботунец, ул. Васил Левски 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Кремиковци“, с АОС № 2836 от 12.12.2014 г.;
сграда (магазин) с пл. № 28, кв. 140, м. Гео Милев, София, бул. Шипченски проход 4, обособена
част от капитала на „Софийски имоти“ – ЕАД,
с АОС № 0713 от 13.05.1999 г., със съответното
им право на строеж и ПИ с идентификатор
68134.513.154, кв. 90 (УПИ IV-14), м. Предгаров
площад – ГГЦ-В 16, София, ул. Братя Миладинови
97, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Сердика“, с АОС № 1142 от 7.03.2007 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
4579
РЕШЕНИЕ № 414
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: помещение (офис и прилежащ склад), София, ж.к.
Сердика, бл. 12А, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, с АОС
№ 122 от 15.09.1997 г., със съответното му право
на строеж и поземлен имот с пл. № 316 в УПИ
II – за търговия, кв. 24, м. Ж.к. Левски – Зона Г,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, с АОС № 2776 от 12.05.2015 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
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3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков

4580

ЗАПОВЕД № СО15-РД-09-654
от 17 юни 2015 г.
В изпълнение на Решение № 317 от 28.05.2015 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 21, ал. 1, т. 6, 8 и 18 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, както и на основание чл. 10, ал. 4 и 8 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 15, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета, нареждам:
1. Да се открие Обединено детско заведение
№ 172 „София“ с административен адрес ул.
Кирил Дрангов 14, район „Надежда“.
2. Да се предостави сградата и прилежащия
є терен за управление по чл. 12 от Закона за
общинската собственост на Обединено детско
заведение № 172 „София“.
3. Да се предостави статут на третостепенен
разпоредител с бюджетен кредит на ОДЗ № 172,
район „Надежда“.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Надежда“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.

4581

Кмет:
Й. Фандъкова

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2140-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 16539/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, ул. Двадесет и седми юли 66, по АОС
№ 1790 от 15.05.2000 г., представляващ две стаи
в сутерен и земя, Общинският съвет – гр. Вар
на, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, ул. Двадесет и седми юли
66, по АОС № 1790 от 15.05.2000 г., представляващ две стаи в сутерен, СОС с идентификатор
10135.1507.109.1.1 със застроена площ 45 кв. м и
земя 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.109, целият с площ 293 кв. м
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по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-98
от 10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със
Заповед № КД-14-03-328 от 25.03.2010 г. на началника на СГКК – Варна, при начална тръжна
цена 72 000 лв., без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2500 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 7200 лв., без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
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14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 7200 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представ
ляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
И. Луков
4539
РЕШЕНИЕ № 2141-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое решение № 16549/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Съборни 44, по АОС № 1261 от
2.07.1999 г., представляващ сграда и земя, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Съборни 44, по
АОС № 1261 от 2.07.1999 г., представляващ сгради:
втори етаж от масивна двуетажна сграда (до улицата) със застроена площ 91 кв. м, изби с площ
30,50 кв. м, представляващи 1/2 идеални части
от всички изби с обща площ 61 кв. м, и таванска
стая с площ 16,45 кв. м, заедно с 63,568 % идеални части от общите части на сградата; масивна
двуетажна пристройка до улицата (без магазина
на първия етаж) със застроена площ 47,84 кв. м
и изба от две помещения с площ 18,78 кв. м, заедно с 90 % идеални части от общите части на
сградата; част от масивна сграда, разположена
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във вътрешната част на двора, заемаща дясната
половина с разгъната застроена площ 106 кв. м,
и земя с площ 225,75 кв. м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.556 по
КК и КР на гр. Варна, целият с площ 334 кв. м,
а по АОС № 1261 от 2.07.1999 г. – 330 кв. м, при
начална тръжна цена 211 000 лв. без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 21 100 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
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14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 21 100 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС,
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представ
ляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
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ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
И. Луков
4540
РЕШЕНИЕ № 2142-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 16559/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот във
Варна, бул. Княз Борис I № 64, по АОС № 7512
от 7.08.2013 г., представляващ сграда и земя,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Княз Борис I
№ 64, по АОС № 7512 от 7.08.2013 г., представляващ СОС с идентификатор 10135.1508.113.6.2 със
застроена площ 132 кв. м и 4/5 идеални части от
общите части на сградата, сграда с идентификатор
10135.1508.113.4 със застроена площ 86 кв. м и
земя 273 кв. м идеални части от поземлен имот
с идентификатор 10135.1508.113, целият с площ
738 кв. м, при начална тръжна цена 192 000 лв.
без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
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2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 19 200 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за у частие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на
община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 19 200 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
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14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и след-
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приватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
И. Луков
4541
РЕШЕНИЕ № 2145-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 16589/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, ул. Цар Симеон I № 3, по АОС № 4169
от 1.02.2007 г., представляващ сграда и земя,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, ул. Цар Симеон I № 3,
по АОС № 4169 от 1.02.2007 г., представляващ
дясно крило от масивна сграда, състоящо се от:
втори етаж (надпартерен) със застроена площ
207 кв. м и 8,8488 % идеални части от общите
части на сградата; трети етаж със застроена
площ 406,80 кв. м и 15,6509 % идеални части
от общите части на сградата; тавански етаж
със застроена площ 336,30 кв. м и 12,9385 % от
общите части на сградата, както и 37,4382 %
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1506.869, целият с площ 1282 кв. м
по КК и КР на гр. Варна, а по АОС № 4169 от
1.02.2007 г. – 1285 кв. м, при начална тръжна
цена 1 010 000 лв. без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
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5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 7000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 50 500 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 50 500 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
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и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
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непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.
Председател:
И. Луков
4542
РЕШЕНИЕ № 2146-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 16599/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот във
Варна, ул. Цар Симеон I № 3, по АОС № 4170 от
1.02.2007 г., представляващ магазин със склад и
земя, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Цар Симеон I
№ 3, по АОС № 4170 от 1.02.2007 г., представляващ
магазин със склад в партерния етаж на четири
етажна сграда, вдясно от прохода, с обща застроена
площ 186,40 кв. м, ведно с изба под магазина с
площ 86 кв. м, както и 7,9682 % идеални части от
общите части на сградата и от мястото, в което
е построена сградата, цялото с площ 1282 кв. м,
съставляващо поземлен имот с идентификатор
10135.1506.869 по КК и КР на гр. Варна, а по АОС
№ 4169 от 1.02.2007 г. – 1285 кв. м, при начална
тръжна цена 205 000 лв. без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
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8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 20 500 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 20 500 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
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14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
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VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

4543

Председател:
И. Луков

РЕШЕНИЕ № 2147-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 16609/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, ул. Цар Симеон I № 3, по АОС № 4171
от 1.02.2007 г., представляващ магазин и земя,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Цар Симеон I
№ 3, по АОС № 4171 от 1.02.2007 г., представляващ
магазин, вляво от прохода, с площ 55,20 кв. м,
заедно с избено помещение с площ 33 кв. м,
както и 2,3597 % идеални части от общите части
на сградата и от мястото, в което е построена
сградата, цялото с площ 1282 кв. м, съставляващо
поземлен имот с идентификатор 10135.1506.869
по КК и КР на гр. Варна, а по АОС № 4169 от
1.02.2007 г. – 1285 кв. м, при начална тръжна цена
47 000 лв. без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 4700 лв. без включен ДДС,
платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362
1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG 49
CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна коопе-
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ративна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 4700 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите,
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
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физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

4544

Председател:
И. Луков
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РЕШЕНИЕ № 2148-7
от 13 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свои решения
№ 1661-9/34 от 21.07.2014 г. и № 1769-8/36 от 11,
12.11.2014 г. за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот във
Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13, по АОС
№ 252 от 8.09.1997 г., представляващ ателие № 1,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за приватизация на общински нежилищен имот,
намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5,
ет. 13, по АОС № 252 от 8.09.1997 г., представляващ
ателие № 1 със застроена площ 61,36 кв. м (100 %
тераси), ведно с изба с полезна площ 9,60 кв. м,
заедно с 0,1792 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, при начална
тръжна цена 62 000 лв. без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия
за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните
условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 6200 лв. без включен ДДС,
платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362
1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00, и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на
10-я работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние на
едноличен търговец или друго юридическо лице
по Търговския закон, а ако документацията се
закупува от друго лице, се представя и нотариално
заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация,
в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община Варна
до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
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12. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
13. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно
наддаване имат юридически и физически лица,
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър
към Агенцията по вписванията за вписване на
юридическите лица (оригинал) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 6200 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция „Местни
данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за
приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите,
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в
несъстоятелност или в производство за обявяване
в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд за
липса на образувани изпълнителни дела срещу
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите лица, както и за самите
юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна
документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
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16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да се
проведе в съответствие с изискванията на глава V,
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва
в съответствие с изискванията на глава VІІ от
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите за дейността на всеки от членовете
на комисията в размер 200 лв.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да
представи декларация за произхода на средствата
и придружаващите я документи съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите
за контрол на декларираните данни в 20-дневен
срок от датата на провеждането на търга. При
непредставяне на декларацията или при непълнота
на данните в нея спечелилият търга участник губи
правото да сключи приватизационния договор.
Договорът се сключва с участника, предложил
следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията за произход на средствата в
съответствие с изискванията на Наредбата за
сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7,
ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол
на декларираните данни преди подписване на
приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския
съвет – гр. Варна, да подпише приложения към
тръжната документация договор със спечелилия
търга участник след представяне на декларация
за произхода на средствата и придружаващите
я документи и заплащане на достигнатата при
търга цена.

4545

Председател:
И. Луков

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 735
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУ Т, Решение № 2015-04-01 от
17.06.2015 г. на Общинск и я експертен съвет
по устройство на територията и протокол от
22.06.2015 г. за отстранени забележки по проекта
във връзка с воден цикъл на гр. Оряхово Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобря ва п ла н за ул и ч на рег ула ц и я на
гр. Оряхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Враца, чрез Община Оряхово.

4473

Председател:
Р. Николов
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ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 753
от 18 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 581 от протокол № 48 от 29.07.2014 г. на Общинския съвет – гр. Павликени, и Решение № 28 от протокол № 4 от 13.05.2015 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за ПУП – план
за регулация, план за застрояване и парцеларен
план – за трасе на ел. и В и К захранване на
новопроектиран ПИ № 000810, образуван от сливането на ПИ № 000158, 000159, 000800 и 000801
по КВС на с. Батак. Предвижда се промяна на
предназначението на новообособения имот от
други селскостопански територии и животновъдна
ферма за „земеделски и животновъдни дейности“
и утвърждаване на трасе на линейните обекти за
захранване на имота.

4519

Председател:
Д. Дончев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1508
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: Ателие № 4 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.10.21, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено
на седми етаж, със застроена площ 55,35 кв. м, с
прилежащо избено помещение № 21, със светла
площ 4,38 кв. м, заедно с 0,7463 % ид. ч. от общите
части и общите помещения на сградата, с обща
площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ
І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се
в гр. Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7,
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при начална тръжна цена 24 000 лв. без ДДС и
стъпка на наддаване 1500 лв. За имота е съставен
Акт за частна общинска собственост № 38417 от
5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията
под № 67 от 8.02.2013 г., том ІV, рег. № 1502.
2. Определя депозит за участие в търга в размер
2400 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на
24-тия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
при Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
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Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
4. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждане на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в Община Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 9.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване при
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе от 11 ч. на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на Община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, гр. Плевен.
7. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
8. Сроковете по т. 2, 3, 5 и 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
9. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга,
в срок 3 работни дни след провеждането на търга
да представи на кмета на общината протокол за
резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок
3 работни дни след получаването на протокола
от проведения търг да определи със заповед
спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на общината да сключи
договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните
изисквания.

4524

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 195
от 4 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, към обект:
„Газоснабдяване на община „Марица“, подобект:
„Отклонение от разпределителни газопроводи
извън границата на урбанизираната територия на
община „Марица“ – клон 2 – Етап 2015“, с изграждане на подземни разпределителни газопроводи в
землището на с. Царацово и с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив, с обща дължина
1477 м, преминаващо през имоти общинска и
частна собственост в землището на с. Царацово
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и с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения ПУП – парцеларен план.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

4472

Председател:
Г. Трендафилова
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водствени и складови дейности, преминаващ през
имот № 001104 – полски път, № 001101 – нива,
частна собственост, № 001048, с дължина 137 м
в землището на с. Оризари, местност Тировете,
община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

4520

ОБЩИНА „РОДОПИ“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 546
от 23 юни 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 141,
прието с протокол № 5 от 28.05.2015 г. на Общинския съвет „Родопи“, с цел оптимизиране
на структурата на детски заведения нареждам:
1. Преобразува се Целодневна детска градина
„Еделвайс“, с. Храбрино, във филиал на Обединено
детско заведение „Пролет“, с. Първенец, считано
от 1.09.2015 г.
2. Задължителната документация и наличният инвентар на ЦДГ „Еделвайс“, с. Храбрино,
се приема за стопанисване от ОДЗ „Пролет“,
с. Първенец, с административен адрес: с. Първенец, ул. Мир 2.
3. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготви необходимият
приемно-предавателен протокол.
4. Числеността на персонала на Целодневна
детска градина „Еделвайс“, с. Храбрино, да се
определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 3 от
Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната просвета.
5. Трудовите правоотношения на директора,
работниците и служителите от Целодневна детска градина „Еделвайс“, с. Храбрино, се запазват
съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда
до одобряването на новата численост на щата и
извършен подбор по чл. 329, ал. 1 КТ.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Бочукова – заместник-кмет на
община „Родопи“ – Пловдив.

4508

Кмет:
Пл. Спасов

РЕШЕНИЕ № 221
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП – ПП за обект: Проектиране на трасе за
външно водоснабдяване на УПИ І-006212 – производствени и складови дейности; ІІ-006212 – произ-
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Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 222
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за захранващ
кабел 1 kV за УПИ за жилищно строителство в
землището на с. Марково, местност Исака.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

4521

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 223
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за външно
електроснабдяване за УПИ 25.72 – жилищно
застрояване, земеделска земя за процедура за
промяна на предназначението в землището на
с. Марково, местност Пиринчийката, приет с
Решение № 7, протокол № 1 от 2015 г. на ЕСУТ
при община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

4522

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 224
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за проектиране на трасета за външно водоснабдяване и електроснабдяване за УПИ 47.298 – жилищно строителство,
47.299 – жилищно строителство, 47.300 – жилищно строителство, 47.301 – жилищно строителство,
47.302 – жилищно строителство, приет с Решение
№ 10, протокол № 1 от 2015 г. на ЕСУТ при община „Родопи“ – Пловдив.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

4523

Председател:
Ат. Крушев

ВЕСТНИК

Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 153
от 5 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Правец, реши:
1. Одобрява схема на водопровода и канализацията в границите на плана за регулация на
гр. Правец.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за ВиК
мрежата извън границите на плана за регулация
на гр. Правец в четири части: ПУП – парцеларен
план за довеждащ колектор до ПСОВ и захранващ
питеен водопровод; ПУП – парцеларен план за
главен канализационен клон ІV и канализационен
клон 40-ІV; ПУП – парцеларен план за главен
канализационен клон ІІ и довеждащ водопровод
НЗ; ПУП – парцеларен план за канализационен
клон 8-ІV, като части от проект: „Реконструкция
и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова
довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа
на гр. Правец“.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.

4478

Председател:
Н. Яхов

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1092
от 26 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе на оптичен кабел, минаващ
през землищата на с. Виноградец и гр. Ветрен.
Трасето на оптичния кабел е около 8686 м, от
които 2829 м са в землището на с. Виноградец
и 5857 м в землището на гр. Ветрен. Започва от
края на регулацията на с. Виноградец, върви в
обхвата на местен път, имот № 000098, в землището на с. Виноградец, пресича землищната
граница с гр. Ветрен и продължава в същата
посока по общински път, имот № 000522 до път
ІІІ-3704. Сменя посоката си на запад и продължава в северния сервитут на път ІІІ клас, имот
№ 000504, като непосредствено преди достигане
на регулацията на гр. Ветрен пресича напоителен
канал, имот № 000656, с прикрепена тръба към
съществуващо мостово съоръжение.
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4479

Председател:
Л. Влайков

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-10
от 2 юли 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
и чл. 133 ЗУТ, решение от протокол № 3 от
30.06.2015 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията; Заповед № ЗУТ-4 от
7.04.2015 г. на областния управител на Софийска
област за разрешаване изработване на проект за
подробен устройствен план – план-извадка от
изработвания проект на подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за контур
Рудничен комплекс „Елаците“, допуснат със
Заповед № ЗУТ-13 от 22.07.2014 г. на областния
управител на Софийска област; становище с изх.
№ 26-00-872 от 5.03.2015 г. на РИОСВ – София;
становище с изх. № 26-00-10006 от 23.12.2014 г.
на РИОСВ – София; протокол № 76/1984 г. на
приемателна комисия и разрешение за въвеждане
в действие изх. № ІV-ПК-1252 от 14.12.1984 г.; разрешение за ползване № СТ-05-1694 от 30.12.2009 г.
на ДНСК; план-извадка; договор за предоставяне на концесия; съгласувателни писма с изх.
№ ТО-437 от 20.07.2012 г. и изх. № ТО-436 от
22.04.2015 г. на „В и К“ – ЕООД; съгласувателно писмо с изх. № 1200271278 от 16.03.2011 г. на
„ЧЕЗ разпределение България“ – АД; здравно
заключение с изх. № 32-21-120 от 16.07.2012 г. и
изх. № 32-21-117 от 20.04.2015 г. на Регионална
здравна инспекция – Софийска област; становище с изх. № РД-26-00-414 от 26.06.2014 г. от
кмета на община Етрополе; акт за частна държавна собственост № 97 от 5.08.1999 г., издаден
на основание чл. 148 ППЗДС за рудодобивен
комплекс „Елаците – Мед“ – АД, сгради и съоръжения; решения № 138 от 5.03.2009 г. и № 924
от 9.11.2012 г. на МС на Република България;
допълнително споразумение № 4 от 26.03.2009 г.
към договор за предоставяне на концесия, сключен на 15.11.1999 г.; допълнително споразумение
№ 6 от 5.03.2013 г. към договор за предоставяне
на концесия, сключен на 15.11.1999 г.; писмо с
вх. № 30.00-98 от 16.06.2015 г. от Община Етрополе (изх. № РД-06-00-146 от 15.06.2015 г.) за
обявяване на проекта (ДВ, бр. 34 от 2015 г.) и
липса на постъпили възражения във връзка със
заявление с вх. № 30.00-96 от 27.03.2015 г. от
„Елаците – Мед“ – АД, нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – планизвадка от изработвания проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
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и изменение на план за застрояване (ИПЗ) за
контур Рудничен комплекс „Елаците“, допуснат
със Заповед № ЗУТ-13 от 22.07.2014 г. в обхват,
засягащ инвестиционни намерения на възложителя за строежи: „Допълнително застрояване на
водоулавящи съоръжения на р. Негърщица – удължаване на съществуваща минна галерия за чисти
води“ в ПИ 000015 в землището на гр. Етрополе
и „Прокарване на обходна транспортна галерия за
обслужване на тунел за чисти води на хоризонт
1010.0 и галерия на хоризонт 1052.0“ в ПИ 000549
в землището на гр. Етрополе.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.

4533

Областен управител:
Р. Иванова

РЕШЕНИЕ № 910
от 25 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Средец, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на външен
водопровод през ПИ 000182 – прокар на община
Средец, област Бургас, по КВС на с. Орлинци за
водоснабдяване на „Животновъдна ферма и торо
хранилище“ в ПИ 000009 по КВС на с. Орлинци.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Средец до Административния съд – Бургас.
Председател:
Д. Цъцъров

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1949
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на външeн водопровод за
ПИ № 042054 от КВС на местност Баба корсу,
землище с. Ново село, община Стара Загора, с
обща дължина на водопроводното трасе 104 м,
за нуждите на „ЕМЕКСО“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
4474
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РЕШЕНИЕ № 1950
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ № 042054 от КВС на местност Баба корсу,
землище с. Ново село, община Стара Загора,
с обща дължина на кабелното трасе 182 м, за
нуждите на „ЕМЕКСО“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

4475

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
ОБЩИНА СРЕДЕЦ

4506

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 366
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид фактическите обстоятелства в докладна записка на кмета на община
Съединение с вх. № 45 от 16.06.2015 г. Общинският
съвет – гр. Съединение, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на част от кв. 39, кв. 40 и кв. 42 – нов, по кадастрално-регулационния план на с. Любен,
община Съединение, като в тези квартали се
образуват нови урегулирани поземлени имоти,
както следва: УПИ: І – 320, кв. 40; II – 320, кв.
40; ІІІ – 321, кв. 40; IV – 321, кв. 40; V – 322, кв.
40; VI – 323, кв. 40; VII – 323, кв. 40; VIII – 322,
кв. 40; ІХ – 321, кв. 40; Х – 321, кв. 40; XI – 320,
кв. 40; XII – 320, кв. 40; І – 312, кв. 42; ІІ – 311, кв.
42; ІІІ – 310, кв. 42; IV – 313, 314, 315 – складова
и производствена дейност, кв. 42; V – 319, кв.
42; VI – 316, кв. 42; VII – 317, кв. 42; VII – ТКЗС,
кв. 39; VІІІ – ТКЗС, кв. 39; УПИ: І – 320, кв. 40;
ІІ – 320, кв. 40; ІІІ – 321, кв. 40; ІV – 321, кв. 40;
V – 322, кв. 40; VI – 323, кв. 40; VII – 323, кв. 40;
VІІІ – 322, кв. 40; ІХ – 321, кв. 40; X – 321, кв.
40; XI – 320, кв. 40; XII – 320, кв. 40; І – 312, кв.
42; ІІ – 311, кв. 42; ІІІ – 310, кв. 42; IV – 313, 314,
315 – складова и производствена дейност, кв. 42;
V – 319, кв. 42; VI – 316, кв. 42, VII – 317, кв. 42;
VII – ТКЗС, кв. 39; VIII – ТКЗС, кв. 39.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме
всички действия, свързани с приключването на
процедурата за влизане в сила на ПУП – ПРЗ,
посочен в т. 1.

4565

Председател:
Ат. Вълков

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 682
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:
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Одобрява ПУП – ПУР (план за улична регулация) на улица с о.т. 232-235, ПУП – изменение
на план регулация (ПР) и план застрояване (ПЗ)
за УПИ ІІ, ІІІ, VІІ и VІІІ – всички (за резервен
терен) в кв. 4 по плана на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Стара Загора,
чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

4507

За председател:
И. Станчев

ОБЩИНА С. БОРОВАН,
ОБЛАСТ ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 477
от 26 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Борован, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план, за елемент на
техническа инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за трасе на електропроводно отклонение от въздушен електропровод
„Чавдар“ до нов трафопост за захранване на ПИ
521002 по КВС с предназначение „за производствена и складова дейност“ и зона „Предимно
производствена“ в местността Рога в землището
на с. Борован, община Борован, област Враца
(част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива). Трасето на електрозахранващия
кабел е означено на приложените чертежи, неразделна част от проекта.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Борован пред
Административния съд – Враца.

4505

Председател:
П. Станев

81. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № 2481/2010/
000181/23.06.2015 г. възлага на „Макси – I“ – АД,
БУЛСТАТ 127041392, София, община Столична,
район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе 110,
представлявано от Николай Ангелов Ранчев,
следния недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.520.1057.1, с адрес Пловдив,
ул. Иван Перпелиев 6, ет. 1, с предназначение – за
търговска дейност, и брой нива на обекта – 3, с
кадастрален идентификатор 56784.520.1057.1.11,
състоящ се от: помещение на ниво 1, кота –2,90 м,
представл яващо магазин и ск лад към него,
с обща п лощ 121,15 к в. м, п ри г раниц и на
обекта на същия етаж: обект с идентификатор
56784.520.1057.1.12, под обекта и над обекта няма,
ведно със 7,27 % идеални части от общите части
на сградата, съставляващи 24,81 кв. м; помещение на ниво 2, кота 0,00 м, представляващо

ВЕСТНИК

БРОЙ 53

магазин, с обща площ 162,80 кв. м, състоящ се
от търговска част, склад, товарен подемник, тоалетна, при граници на обекта: на същия етаж,
под и над обекта: няма самостоятелни обекти,
ведно с 9,76 % идеални части от общите части на
сградата, съставляващи 33,31 кв. м; помещение
на ниво 3, кота +3,50 м, представляващо магазин, с обща площ 154,60 кв. м, състоящ се от
търговска част, офис, тоалетна, при граници на
обекта: на същия етаж – няма, под обекта: няма
самостоятелни обекти, над обекта: обекти с идентификатори: 56784.520.1057.1.1; 56784.520.1057.1.3;
56784.520.1057.1.2, ведно с 9,27 % идеални части
от общите части на сградата, съставляващи
31,64 кв. м. Имотът се продава такъв, какъвто е
в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
4526
140. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на
недвижим имот изх. № 0140/2011/000287/19.06.2015 г.,
възлага на Иван Калоферов Пенчев, с адрес:
Пловдив, ул. Буревестник 3, следния недвижим
имот: поземлен имот с площ по док. – 3124 кв. м,
с предназначение на територията – земеделска,
Пловдив, местност кв. Прослав, стопански двор
1, стар идентификатор: 10,10, квартал: 7, парцел:
IV, с кадастрален идентификатор: 56784.275.24,
при граници на имота: 56784.275.23; 56784.275.25;
56784.275.26, и подобрения в имота: сграда с
предназначение – селскостопанска сграда, със
застроена площ 106 кв. м, брой етажи – 3, с кадастрален идентификатор: 56784.275.24.1; сграда
с предназначение – селскостопанска сграда, със
застроена площ 245 кв. м, брой етажи – 2, с кадастрален идентификатор: 56784.275.24.2; сграда
с предназначение – селскостопанска сграда, със
застроена площ – 22 кв. м, брой етажи – 1, с кадастрален идентификатор: 56784.275.24.3; сграда,
с предназначение – селскостопанска сграда, със
застроена площ 466 кв. м, брой етажи – 1, с кадастрален идентификатор: 56784.275.24.4; сграда
с предназначение – селскостопанска сграда, със
застроена площ 339 кв. м, брой етажи 1, с кадастрален идентификатор: 56784.275.24.5. Имотът
се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. Собствеността
преминава върху купувача от датата на постановлението.
4525
82. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата
по здравни грижи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и
подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2
9432 579 – сектор наука.
4570
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15. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за 3 редовни и 5 задочни докторантури за 2016 г.
в условията на Заповед № ОХ-416 от 19.06.2015 г.
на министъра на отбраната, публикувана на официалния му сайт и на сайта на МО, по научни
специалности (НС), както следва: редовни – за
офицер, НС 05.02.24 Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(отбрана и национална сигурност) – един брой;
НС 05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили – един брой; НС 02.08.15 Техника
и технологии на взривните работи – един брой;
задочни – за офицер, НС 02.07.20 Комуникационни
мрежи и системи – два броя; задочна – за офицер,
НС 02.02.08 Динамика, балистика и управление
на полета на летателни апарати – един брой;
задочни – за офицер или цивилен служител, НС
02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на
информация и управление – два броя. Сроковете
и изискванията към кандидатите са определени с
посочената заповед. Документи – в регистратурата
за НКИ на университета. За контакти – тел. (062)
618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479; e-mail:
georgiev_ga@nvu.bg.
4514
87. – Европейският политехнически университет, Перник, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност професор по: професионално направление 3.7. Администрация и управ
ление (Управление в образованието) – един, със
срок 2 месеца; професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки – един, със
срок 3 месеца; професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(Европейски ценности и култура) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Перник, п.к. 2300, ул.
Св. св. Кирил и Методий 23, тел. (+359) 76 600773,
факс: (+359) 76 605 207, e-mail: office@epu.bg.
4561
47. – А г рарн и я т у н и верси т е т – П ловд и в,
обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професори в област на висше
образование: 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“ – един; 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Овцевъдство и козевъдство“ – един;
6. А г рарни нау к и и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли
(пчели)“ – един; доценти в област на висше
образование: 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“ – един; 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ – един; 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Лозарство“ – един; главен асистент в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Селекция
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на културните растения“ – един, всички със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 032/65 44 54.
4563
21. – Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурси
за доценти по: професионално направление 3.7.
Администрация и управление (Управление на
проекти и програми) – един; професионално
направление 3.8. Икономика (Статистически
методи в изследването на потребителското поведение) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032/67 23 62.
4502
25. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява конкурс за професор в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Биофизика“ за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към
института със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
4492
21. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН – София,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 5. Технически науки, в професионално
направление 5.13. Общо инженерство, по научна специалност 02.19.07 Защита на населението
и народното стопанство в критични ситуации
(технологии и средства за сигурност и защита
на критичната инфраструктура при кризи) за
нуждите на научна секция № 5 „Технологии и
системи за защита“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София, бул. Шипченски проход 67,
отдел „Организация и управление на човешките
ресурси, тел. 4626228.
4493
211. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
прием на докторант – задочна платена форма на
обучение, в докторска програма по „Маркетинг“,
професионално направление 3.8. Икономика – 1
бройка, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и информация – в института, София,
ул. Аксаков 3.
4504
167. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурси
за главни асистенти, както следва: в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Обща психология – Психология на
личността) за нуждите на секция „Психология
на личността и методология на психологичното
измерване“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика
(Стат ист ика и демог рафи я – Имиг рационни
процеси и демографска политика) за нуждите на
секция „Възпроизводствени процеси и структури
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на населението“ – един, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 6, тел. 02/870 32 17.
4513
37. – Институтът за космически изследвания и
технологии при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност доцент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление (за космически изследвания)“ за
нуждите на секция „Аерокосмическа техника и
технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
4571
6. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност 01.06.02 Зоология за
нуждите на отдел „Гръбначни животни“. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
деловодството на Националния природонаучен
музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София.
4536
79. – МБАЛ „Токуда Болница София“ – АД,
с решение на Научния съвет (протокол № 6 от
30.06.2015 г.) обявява следните конкурси в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина за:
доцент по научна специалност „Сърдечносъдова
хирургия“ за нуждите на Отделение по кардио
хирургия; професори по: научна специалност
„Сърдечносъдова хирургия“ – един, за нуждите на
Клиника по съдова хирургия; научна специалност
„Ангиология“ – един, за нуждите на Клиника
по съдова хирургия; научна специалност „Обща
хирургия“ – един, за нуждите на Клиника по
чернодробна, жлъчна и панкреатична хирургия;
научна специалност „Неврология“ – един, за нуждите на Клиника по неврология и медицина на
съня; всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров
51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
4572
36. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура за м. Бул. Източна тангента и
прилежащи територии в граници от Северна
скоростна тангента до бул. Ботевградско шосе,
части от м. Левски – Зона Г, м. Левски – Зона В,
м. Триъгълника – Ботевградско шосе и м. Летищен комплекс – София, които са изложени в
район „Подуяне“, район „Кремиковци“ и район
„Слатина“. Заинтересованите лица 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 „Подуяне“, район
„Кремиковци“ и район „Слатина“.
4560
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21. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № РС-042 от
2.07.2015 г. за строителството на обект: „Приемно-предавателна станция за глас и/или данни на
„БТК“ – ЕАД, SO 1601_А“, намираща се на адрес:
имот № 001111, местност Алаборун, в землището
на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, и в имот № 000628, местност Жлебо, в
землището на с. Сушица, община Симитли, област
Благоевград. Възложител е „БТК“ – ЕАД, София,
бул. Цариградско шосе 115И. Местоположението
на обекта е на територията на община Симитли
и община Кресна, област Благоевград. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Областна администрация – Благоевград.
4534
40. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имот с идентификатор
67338.832.76 по кадастралната карта на гр. Сливен
с НТП: „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, публична общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 67338.832.50,
местност Къра, отреден „За предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци“, з-ще кв.
Речица, гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4564

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 38 състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че по жалба на Мария Цветанова Ботева
и Георги Иванов Иванов срещу Решение № 53
по протокол № 76 от 12.02.2015 г. на Столичния
общински съвет в частта му по т. 1 относно кв.
Овча купел е образувано адм. дело № 2385/2015 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 23.09.2015 г. от 14 ч.
4518
Ямболският окръжен съд, гражданско отделение, VІІІ състав, уведомява Пшемислав Шимански, полски гражданин, роден на 4.03.1982 г.,
с посочен адрес: Кошалин, Полша, ул. Лелевела
15F/10, 75-450, сега с неизвестен адрес, че е
ответник по гр. д. № 393/2014 г. по описа на
ЯОС, образувано по предявен от „Бийч Апартмънтс“ – ЕООД, гр. Елхово, иск по чл. 200, ал. 1
ЗЗД за заплащане на сумата 13 824,63 евро, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в гражданското деловодство на Ямболския окръжен
съд – Ямбол, ул. Жорж Папазов 1, Съдебна палата, ет. 2, за да получи исковата молба ведно с
приложенията към нея, както и да посочи съдебен
адресат – лице в седалището на съда, на което
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да се връчват съобщенията по делото, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4499
Районният съд – Луковит, съобщава на ответника Юлия Вълева Драганова с настоящ
адрес в Италия, че е образувано гр.д. № 297 по
описа за 2014 г. на Районния съд – Луковит, по
предявен срещу нея иск за делба на основание
чл. 341 ГПК във връзка с чл. 34 ЗС от ищеца
Райко Христов Калчев с указание, че в 2-седмичен 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
я предупреждава, че ако не се яви, за да получи
книжата, на основание чл. 48, ал. 2 ГПК ще є
бъде назначен особен представител и делото ще
се разгледа без нейно участие.
4500
Русенският районен съд, Х гр. състав, съобщава на Антъни Пр Холоуел, гражданин на Съединените американски щати, с неизвестен адрес,
че в Русенския районен съд е образувано гр. д.
№ 2603/2015 г., заведено от Велина Мирославова
Лисичкова по иск по чл. 49 СК – развод, поради
настъпило дълбоко и непоправимо разстройство
на брака, без съдът да се произнася за вината,
за предоставяне на семейното жилище – апартамент № 10, ж.к. Дружба 1, ул. Изола планина
19, вх. А, ет. 3, бл. Феникс 1, в Русе, както и за
възстановяване на предбрачното фамилно име
Лисичкова. Съдът указва на ответника, че може
да получи книжата по делото в двуседмичен срок
в деловодството на Русенския районен съд.
4516
Сливнишкият районен съд, гражданско отделение, V състав, уведомява Иванка Милошев, родена
на 25.07.1972 г., гражданка на Босна и Херцеговина,
с неизвестен адрес и без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, че има
качеството на ответница по гр.д. № 190/2015 г. на
РС – Сливница, образувано по предявен от Игор
Милошев от гр. Сливница, област Софийска, ул.
Оборище 1, иск за развод с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК, и є указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на съда за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4517
Софийският районен съд, 86 състав, призовава
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на обявлението по гр. д. № 12465/2015 г.
Мохамед Халед Хамами, гражданин на Сирия,
роден на 9.06.1944 г., с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гражданско отделение, 86 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от
исковата молба и приложенията, подадена от
Надка Димитрова Хамами, с правно основание
чл. 49 от Семейния кодекс. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
4515
Старозагорският районен съд съобщава на
Зафириос Латуракис, роден на 24.09.1971 г. в Родос, гражданин на Гърция, с неизвестен адрес в
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чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
в канцеларията на Старозагорския районен съд,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. дело № 1489/2015 г.
по описа на съда, подадена от Герга Стоянова
Латураки от Стара Загора, ул. Знаменосец 25, с
която е предявен иск по чл. 49 СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4501
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписа промени по ф.д.
№ 10918/2007 г. за политическа партия „Лидер“:
вписа промяна в наименованието на партията – от
ПП „Лидер“ на ПП „Български демократичен
център“ (с абревиатура БДЦ); вписа промяна в
адреса на управление на партията – от гр. София
1330, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, бл. 331, вх. А, ет. 1, в гр. София 1330, район
„Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, бл. 331А,
вх. А, ет. 1; вписа нов устав на партията; вписа
Национален партиен съвет в състав: съпредседатели: Красимира Арангелова Ковачка и Стефан
Георгиев Кенов, заместник-председатели: Георги
Николов Недев, Петър Иванов, Росен Петров
Петров, Христо Георгиев Тодоров, секретар: Чав
дар Славчев Пейчев, членове: Борислав Николов
Филчев, Борислав Атанасов Ангелов, Валери
Стоянов Манов, Велизар Колев Петков, Владимир
Кънев Костов, Георги Николов Недев, Гергана
Ангелова Дончева, Диляна Бранимирова Авджиева, Димитър Паунков Колев, Димитър Христов
Христов, Димитър Иванов Аврамов, Емил Иванов
Христов, Здравко Хараламбиев Георгиев, Златка
Тодорова Карамелска, Иван Владимиров Владимиров, Ивайло Йорданов Иванов, Ивайло Христов
Сълков, Керка Златева Керемидарска, Красимира
Арангелова Ковачка, Красимир Георгиев Чаврагански, Кънчо Янев Филипов, Лидия Николаева
Стоянова, Лора Стаменова Джамбазка, Любомир
Атанасов Любенов, Марин Иванов Лазаров, Мариян Тодоров Димитров, Мая Емилова Христева,
Милен Божидаров Маринов, Минко Танев Минчев, Мирослав Маринов Каварджиков, Николай
Тонев Колев, Павлина Любенова Петрова, Петър
Иванов Петров, Петър Христов Петров, Росен
Петров Петров, Росен Владимиров Стоянов,
Савина Константинова Дамова, Севдалин Желев
Желев, Симеон Иванов Симеонов, Стефан Георгиев Кенов, Стефан Тончев Кондузов, Стилиян
Милчев Александров, Стоян Михалев Тюйлиев,
Христо Георгиев Тодоров, Чавдар Славчев Пейчев; вписа Национален изпълнителен комитет в
състав: съпредседатели: Красимира Арангелова
Ковачка, Стефан Георгиев Кенов, членове: Гергана
Ангелова Дончева, Диляна Бранимирова Авджиева, Димитър Паунков Колев, Ивайло Йорданов
Иванов, Марин Иванов Лазаров, Стефан Тончев
Кондузов; вписа Национална контролна комисия
в състав: председател: Цветизара Тихомирова
Найденова, членове: Ева Бойкова Душкова,
Миглена Димитрова Петришки. Партията се
представлява от съпредседателите само заедно
съгласно чл. 6 и 7 от устава.
4569
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
102. – Управителният съвет на сдружение
„Адвокати Европа“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 във връзка с чл. 30, ал. 3 ЗЮЛНЦ и взетото
решение от управителния съвет на 6.09.2014 г.
свиква годишното общо събрание на сдружението на 26.09.2015 г. в 10 ч. в седалището на
организацията с адрес: София, ул. Парчевич 44,
ет. 5, ап. 15, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя на УС за извършените дейности
за периода 2014 – 2015 г.; 2. финансов отчет за
периода 2014 – 2015 г.; 3. избор на нов борд на
директорите; 4. разни. Съгласно с чл. 21, ал. 3 от
устава в случай на липса на кворум събранието
ще бъде отложено с един час и ще се проведе на
същото място, при същия дневен ред и ще бъде
легитимно независимо от броя на присъстващите
членове. Членовете, които не могат лично да
присъстват на годишното общо събрание, могат
да изпратят писмено упълномощен свой представител, пълномощник, да пуснат предварителен
имейл със становищата и предложенията си или
да се обадят по скайп връзката в седалището на
„Адвокати Европа“ по време на самото заседание.
Събранието ще се проведе на английски език.
4573
11. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел Бизнес клуб – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 19, ал. 2 от устава
на сдружението и решение на УС от 2.06.2015 г.
свиква общо събрание на 1.09.2015 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението с адрес: София,
бул. Цариградско шосе 125, блок 3 (зала 130),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет; 3. избиране
на нов управителен съвет; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4529
42. – Управителният съвет на Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение
(АРДНЗ) – София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията
на 15.09.2015 г. в 13 ч. в салона на Училището за
деца с нарушено зрение при следния дневен ред:
1. доклад за дейността на АРДНЗ през 2014 г.; 2.
приемане бюджета на АРДНЗ за 2016 г.; 3. избор
на управителен съвет (УС); 4. избор на председател на УС на АРДНЗ; 5. разни.
4538
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „СК по самбо и сумо „Брезник – 99“,
Брезник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на сдружението на 2.09.2015 г. в 17 ч. в
Спортната зала в гр. Брезник при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за прекратяване
на сдружението; 2. избиране и назначаване на
ликвидатор; 3. определяне на срок на ликвидацията; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно и ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4566
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дамски Лайънс клуб Флора
Бургас“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.09.2015 г. 18 ч. в
Бургас, ул. Васил Априлов 7, зала „Океан“, при
следния дневен ред: 1. прекратяване на сдружението; 2. избор на ликвидатор и определяне срока
на ликвидацията; 3. разглеждане на други предложения. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се поведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4531
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Спортен к луб по борба
„Етър – Аякс“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на общо
събрание на сдружението на 1.09.2015 г. в 17 ч. на
адрес Велико Търново, ул. Филип Тотьо 18, при
следния дневен ред: 1. определяне броя и избиране
на членове на управителния съвет за нов петгодишен мандат поради изтичане на досегашния
мандат на управителния съвет; 2. избиране на
председател на управителния съвет; 3. избиране на
секретар на управителния съвет – по предложение
на председателя; 4. изменение и допълнение на
устава на клуба. Материалите за провеждането
на общото събрание са на разположение в офиса
на клуба от датата на обнародване на поканата
в „Държавен вестник“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
4537
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб самбо – НИПОН“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 1.09.2015 г. в 17 ч. в
Спортна зала „Металург“ на адрес: Перник, ул.
Владайско въстание 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на решение за прекратяване на сдружението; 2. избиране и назначаване на ликвидатор;
3. определяне на срок на ликвидацията; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно и ще
се поведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4567
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