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ЗАКОН

за гарантиране на влоговете в банките
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ЗАКОНА
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените
отношения, свързани с надеждното функциониране на системата за гарантиране на влоговете в банките и защитата на вложителите,
както и устройството, целите, функциите и
дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, наричан по-нататък „фонда“.
(2) Този закон се прилага за всички банки, които са получили по реда на Закона за
кредитните институции лиценз за публично
привличане на влогове или други възстановими средства, както и за техните клонове в
други държави членки.
(3) Този закон се прилага и за клоновете
на банка със седалище в трета държава, която
е получила лиценз от Българската народна
банка да осъществява дейност в Република
България, когато:
1. в държавата по седалището на банката
няма действаща система за гарантиране на
влоговете или такава система съществува,
но тя не обхваща клоновете на банката в
чужбина, или
2. размерът или обхватът на гаранцията,
осигурявана от съществуващата в държавата
по седалището на банката система за гарантиране на влоговете, е по-малък от размера
или обхвата на защитата на влоговете, предвидена в този закон; в този случай гаранцията, осигурявана от фонда, е за разликата,
надвишаваща гаранцията, осигурявана от
системата за гарантиране на влоговете по
седалището на банката.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 са длъжни да правят
парични вноски във фонда по реда, определен
в този закон.

(5) Управителният съвет на фонда установява, след събиране на съответните доказателства, спрямо кои клонове на банки в страната
са налице условията по ал. 3.
(6) В случаите по ал. 3 фондът си сътрудничи с органите на съответната система за
гарантиране на влоговете.
Г л а в а

в т о р а

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ
В БАНКИТЕ
Раздел I
Статут на фонда
Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице със
седалище София.
(2) Фондът се преобразува, прекратява и
ликвидира със закон.
(3) Сметната палата упражнява контрол
върху дейността на фонда.
(4) Фондът се освобождава от заплащането
на държавни и местни данъци и такси само
по операциите по гарантиране на влоговете
и по финансиране на действия по преструкт у риране по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.
(5) При ликвидация на фонда след изплащането на задълженията му остатъкът от
неговото имущество се разпределя между
банките пропорционално на вноските, платени
от тях, с изключение на тези банки, чиито
задължения към вложителите са изплатени
от фонда.
(6) Финансирането на разходите за издръжка на фонда се определя с наредба на
Българската народна банка по предложение
на управителния съвет на фонда.
Раздел II
Цели и функции на фонда
Чл. 3. (1) Целта на фонда е да допринася
за стабилността и доверието във финансовата
система на Република България, като:
1. осигурява защита на влоговете и изплащане на гарантираните влогове;
2. съдейства за ефективно протичане на
процеса по преструктуриране на кредитни
институции при условията и по реда на Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници;
3. осигурява оптимална защита на интересите на кредиторите в процеса на банковата
несъстоятелност.
(2) Фондът:
1. определя и събира годишни и извънредни
премийни вноски от банките;
2. инвестира средствата си при условията
и по реда на чл. 23;
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3. изплаща гарантираните размери на
влоговете;
4. осъществява функциите и правомощията,
предвидени в Закона за банковата несъстоятелност;
5. участва във финансиране на преструктурирането на кредитни институции, като поема
загубите вместо гарантираните вложители в
процеса на преструктуриране, при условията и по реда на Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници.
Раздел III
Управление на фонда. Представителство
Чл. 4. (1) Фондът се управлява от управителен съвет.
(2) Управителният съвет се състои от 5 членове, включително председател и заместникпредседател, които се определят, както следва:
1. председателят – от Министерския съвет;
2. заместник-председателят – от управителния съвет на Българската народна банка;
3. един член – от съсловната организация на
банките; в случай на повече от една съсловна
организация управителният съвет на Българската народна банка определя процедура за
номинация и избор на член от съсловните
организации на банките;
4. двама членове – съвместно от председателя и заместник-председателя на управителния
съвет на фонда.
(3) Членовете на управителния съвет трябва
да имат висше икономическо или юридическо
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионален
стаж не по-малко от 5 години в областите на
банковото дело, търговията с ценни книжа,
счетоводството или финансите.
(4) Мандатът на управителния съвет е
4 години. Членовете на управителния съвет
могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Членовете на управителния съвет с изтекъл
мандат продължават изпълнението на правомощията си до определянето на нови членове.
(5) Управителният съвет заседава най-малко
веднъж на три месеца. Заседанията са редовни,
ако присъстват поне трима негови членове.
За всяко заседание се води протокол, който
се подписва от всички присъстващи членове.
(6) Решенията на управителния съвет се
приемат с мнозинство повече от половината от
всички негови членове, а решенията по чл. 7,
т. 5 и 12 се приемат с мнозинство от 4 гласа.
(7) Управителният съвет приема правила
за организацията и дейността на фонда, които
включват вътрешни правила за управление,
организационна структура и процедури за
определяне, управление, наблюдение и докладване на рисковете, на които може да бъде
изложена дейността на фонда.
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(8) Председателят на управителния съвет
организира и ръководи дейността на фонда
и представлява фонда в страната и в чужбина, като взема всички решения, свързани
с управлението на фонда, с изключение на
решенията по чл. 7. Председателят може да
оправомощава други лица с отделни свои
правомощия.
(9) Председателят на управителния съвет
назначава и освобож дава административния персонал на фонда. Организацията на
дейността на администрацията на фонда и
общата численост на персонала се определят
с правилата по ал. 7.
(10) Управителният съвет сключва договор
от името на фонда с председателя на управителния съвет, в който се определя възнаграждението му и се конкретизират правата
и задълженията във връзка с упражняване на
правомощията му по ал. 8 и 9.
(11) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя или от друг член, определен от
управителния съвет на фонда.
(12) Управителният съвет може да привлича
отделни специалисти и да създава комисии,
които да подпомагат осъществяването на
неговите правомощия.
(13) Фондът, неговите органи, оправомощените от тях лица и неговите служители не
носят отговорност за вреди, причинени при
упражняване на техните правомощия, освен
ако са действали умишлено.
Чл. 5. (1) Не може да бъде член на управителния съвет на фонда лице, което:
1. през последните две години преди датата
на решението за обявяване в несъстоятелност
е било член на изпълнителен или контролен
орган или неограничено отговорен съдружник
в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност и са останали неудовлетворени
кредитори;
2. през последните 5 години, предхождащи
датата на решението за обявяване на банка в
несъстоятелност, е било член на неин управителен или контролен орган;
3. е съпруг или се намира във фактическо
съжителство, или е роднина по права или по
съребрена линия до втора степен включително
на друг член на управителния съвет на фонда;
4. е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
5. през последните две години e лишавано
по съответния ред от правото да заема определена длъжност или да упражнява определена
професия.
(2) Председателят на управителния съвет не
може да извършва друга платена дейност освен
научноизследователска и преподавателска.
(3) Членовете на управителния съвет не
могат да работят за банки и за финансови
институции по смисъла на чл. 3 от Закона
за кредитните институции.
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Чл. 6. (1) Правомощията на член на управителния съвет се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при несъвместимост по чл. 5;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
4. когато е извършил съществено нарушение
на служебните си задължения;
5. когато с дейността си уврежда интересите на фонда;
6. когат о не у час т ва без основат ел на
причина в три последователни заседания на
управителния съвет;
7. когато е нарушен чл. 42, ал. 1 от Закона
за банковата несъстоятелност;
8. при влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
9. при смърт.
(2) Правомощията по ал. 1 на член на
управителния съвет се прекратяват с решение
на съответния орган по чл. 4, ал. 2.
(3) При предсрочно прекратяване на правомощията на член на управителния съвет на
негово място се определя друго лице, което
започва нов мандат.
Чл. 7. Управителният съвет:
1. определя годишните и извънредните
премийни вноски от банките;
2. инвестира средствата на фонда при
спазване на изискванията за сигурност и за
постоянна ликвидност, като може да сключва финансови сделки с цел намаляване на
рисковете или осигуряване на ликвидност;
3. организира изплащането на гарантираните размери на влогове при условията и по
реда на този закон;
4. приема правила за условията и реда за
ползване на заеми от страна на фонда, включително за емисия на дългови ценни книжа;
5. организира предоставянето на средства
за финансиране на преструктурирането по
реда на чл. 134, ал. 5 и чл. 144 от Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
6. взема решение за участие на фонда в
международни организации;
7. одобрява споразумения за сътрудничество
на фонда с държавни институции и обществени организации;
8. назначава регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет на фонда;
9. взема решения за получаване на дарения
и помощи от местни и чуждестранни лица;
10. приема правила относно реда за осъществяване на вътрешния контрол върх у
дейността на фонда;
11. разглежда и решава всички въпроси
от негова компетентност, свързани с право-
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мощията на фонда по Закона за банковата
несъстоятелност;
12. разглежда и решава всички въпроси
от негова компетентност по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници;
13. приема годишен отчет за дейността
на фонда и го представя на Министерския
съвет, на Българската народна банка и на
Сметната палата;
14. ежегодно приема и обнародва в „Държавен вестник“ до 31 март отчет за резултата
от дейността на фонда и отчет за финансовото
състояние за предходната година;
15. приема годишен бюджет за административните разходи на фонда и отчет за изпълнението му и в 30-дневен срок от приемането
им ги представя на Българската народна банка
и на Сметната палата;
16. разработва проекти на наредби, предвидени в този закон, и ги представя на Българската народна банка за обсъждане и приемане;
17. взема решение за отпускане на заеми
на други схеми за гарантиране на влоговете в
рамките на Европейския съюз при условията
на чл. 24;
18. определя размера и реда за събиране
на годишна такса от банките за покриване
на административните разходи на фонда;
размерът на годишната такса от банките
се определя въз основа на необходимите
материално-технически и административни
разходи на фонда, предвидени в годишния
бюджет на фонда;
19. издава указания за съдържанието и
формата, в които банките предоставят информация на фонда за целите на изплащане на
гарантираните влогове и тестване на системата
за гарантиране на влоговете;
20. разглежда и решава други въпроси,
свързани с дейността на фонда.
Г л а в а

т р е т а

ГАРАНТИРАНИ ВЛОГОВЕ
Раздел I
Размер и обхват на гаранцията
Чл. 8. Гарантират се влоговете в левове и
в чуждестранна валута.
Чл. 9. (1) Фондът гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице
в една банка независимо от броя и размера
им до 196 000 лв.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага
спрямо лица, придобили права по влог в резултат на извършени разпоредителни действия
с влога в срока на действие на мерките по
чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за кредитните
институции и след датата на издаване на акт
по чл. 20, ал. 1.
Чл. 10. (1) Следните влогове са гарантирани
в размер до 250 000 лв. за срок три месеца
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от момента, в който сумата е кредитирана
по сметка на вложителя, или от момента, в
който вложителят е придобил правото да се
разпорежда със сумата на влога:
1. влогове на физически лица, възникнали
в резултат на сделки с недвижими имоти за
жилищни нужди;
2. влог ове на физи ческ и л и ца, кои т о
възникват в резултат на изплатени суми по
повод на сключване или прекратяване на
брак, прекратяване на трудово или служебно
правоотношение, инвалидност или смърт;
3. влогове, които възникват в резултат на
застрахователни или осигурителни плащания
или на изплащането на обезщетение за вреди
от престъпления или от отменена присъда.
(2) Влоговете по ал. 1 не участват в изчисляването на общия размер на задължението
на банката към един вложител по чл. 12 в
рамките на срока по ал. 1.
Раздел II
Изключения
Чл. 11. (1) Не се изплащат гарантираните
размери на влоговете в банката на:
1. други банки, когато са направени от
тяхно име и за тяхна сметка;
2. финансови институции по чл. 3 от Закона
за кредитните институции;
3. застрахователи и презастрахователи по
чл. 8 от Кодекса за застраховането;
4. пенсионноосигурителни дружества и
фондове за задължително и доброволно пенсионно осигуряване;
5. инвестиционни посредници;
6. колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове, алтернативни инвестиционни фондове и дружества
със специална инвестиционна цел;
7. бюджетни организации по § 1, т. 5 от
допълнителните разпоредби на Закона за
публичните финанси;
8. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в
банките и Гаранционния фонд по чл. 287 от
Кодекса за застраховането.
(2) Не се предоставя гаранция по влогове,
възникнали или свързани със сделки или
действия, представляващи изпиране на пари
по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари или финансиране
на тероризъм по смисъла на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма,
установени с влязла в сила присъда.
(3) Не се изплащат влогове, чийто титуляр
не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари
към датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1.
(4) Обстоятелствата, обуславящи изключенията по ал. 1 и 2, се установяват към датата
на издаване на акт по чл. 20, ал. 1.
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Раздел III
Изчисляване на гарантирания размер на влога
Чл. 12. (1) Общият размер на задължението
на банката към един вложител се определя,
като влоговете му, включително начислените
върху тях лихви до датата на издаване на акт
по чл. 20, ал. 1, се събират. При събирането
влоговете в чуждестранна валута участват
с левовата си равностойност, определена по
курса на Българската народна банка към
датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1.
(2) При съвместен влог частта на всяко
лице се взема предвид при установяване на
общия размер на влоговете му в банката. Ако
в договора за влог не е указано друго, приема
се, че частите на вложителите са равни.
(3) В случаите, когато вложителят няма
изключително право върху сумите по сметката, право да получи плащане от фонда има
лицето, в чиято полза е направен влогът,
освен ако договорът предвижда друго и при
условие, че това лице е идентифицирано или
може да бъде идентифицирано преди датата
на издаване на акт по чл. 20, ал. 1. В случай
че влогът е направен в полза на повече лица,
се прилагат правилата за съвместния влог.
(4) При преобразуване на две или повече
банки чрез сливане или вливане влоговете в
тези банки преди преобразуването се изчисляват за целите на покритието по гаранцията
за всяка банка поотделно до изтичането на
6-месечния срок по чл. 263к, ал. 1 от Търговския закон.
(5) Влог, по който има наложени тежести
или който служи за обезпечение, се включва
при събирането по реда на ал. 1, като съответната припадаща се за влога част от гаранцията
не се изплаща на вложителя – титуляр на
влога, до вдигане на тежестта или обезпечението. Ако за влоговете по изречение първо
има влязъл в сила акт на орган на съдебната
власт, фондът изплаща дължимата относно
влога гаранция на лицето, посочено в акта
като имащо право да получи сумата по влога.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ФОНДА
Раздел I
Източници за набиране на средства
Чл. 13. (1) Източници за набиране на средствата във фонда са:
1. годишни и извънредни премийни вноски
от банките;
2. доходите от инвестиране на набраните
във фонда средства;
3. получените от фонда суми от имуществото на банката в случаите на суброгация;
4. други източници (заеми, дарения, чуждестранна помощ и други).
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(2) Българската народна банка е депозитар
на средствата на фонда.
Чл. 14. (1) До 1 май на текущата година
фондът определя годишната премийна вноска
за всяка банка, като отчита рисковия є профил
и сумата на гарантираните влогове в банката
за предходната година, изчислена като средна
стойност от размера на гарантираните влогове
към края на всяко тримесечие.
(2) Гарантирани са всички влогове до размера на гаранцията по чл. 9, ал. 1, с изключение
на влоговете по чл. 11, ал. 1 и 2.
(3) При определяне на гарантираните влогове за целите на ал. 1 влоговете в чуждестранна валута на банките се преизчисляват
в левове по курса на Българската народна
банка за съответния ден.
(4) Начинът за изчисляване на размера на
вноските по ал. 1 се определя с наредба на
Българската народна банка по предложение
на управителния съвет на фонда.
(5) Банките, включително клоновете на
чуждестранните банки, превеждат годишната
премийна вноска в срок до 31 май на текущата година.
(6) Годишните премийни вноски на банките се отчитат като счетоводни разходи за
текущата година.
Чл. 15. Направените от банките вноски не
подлежат на възстановяване, включително и
при прекратяване на банката.
Чл. 16. (1) При неплащане на вноска в
определения срок фондът начислява за срока
на забавата лихва върху дължимата сума в
размер на законната лихва.
(2) В случай че банка не плати изискуема
вноска в срок, фондът уведомява незабавно
Българската народна банка за предприемане
на надзорни мерки по Закона за кредитните
институции.
(3) Ако предприетите мерки по ал. 2 не
осигурят спазване на задължението за плащане
на изискуеми вноски, фондът с изричното съгласие на Българската народна банка може да
даде едномесечно предизвестие за изключване
на банката от членство в системата за гарантиране на влоговете в Република България.
(4) Фондът изключва банката от системата за гарантиране на влоговете в Република
България, ако след изтичането на срока по
ал. 3 банката не е изпълнила задължението си.
(5) Влоговете, налични към датата на изключване на банката от членство в системата
за гарантиране на влоговете в Република
България, продължават да са гарантирани
от фонда.
(6) Българската народна банка издава наредба за прилагането на този член по предложение на управителния съвет на фонда.
Чл. 17. (1) Когато наличните средства
във фонда надхвърлят едно на сто от общия
размер на гарантираните влогове в банките,
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управителният съвет може да вземе решение
годишните премийни вноски да се плащат
в намален размер или да не се плащат за
определен период.
(2) Плащането на годишни премийни
вноски се възобновява, когато средствата във
фонда спаднат под посочения в ал. 1 размер.
(3) Редът и начинът за изчисляване на годишните премийни вноски в намален размер
се определят с наредбата по чл. 14, ал. 4.
(4) Когато са използвани средства от фонда
по чл. 144, ал. 1 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници, плащането на
вноски по ал. 2 се определя така, че посоченият в ал. 1 размер да бъде достигнат за
период до 6 години.
Раздел II
Покриване на недостига от средства на фонда
Чл. 18. (1) Ако наличните средства във
фонда не са достатъчни за покриване на задълженията му по чл. 20, когато влоговете
са станали неналични, по решение на управителния съвет на фонда банките превеждат
извънредни премийни вноски в размер до
0,5 на сто от гарантираните влогове за една
календарна година, изчислени към последното тримесечие, предхож дащо датата на
превеждане на вноските. Фондът с изричното
съгласие на Българската народна банка може
да изиска и по-големи вноски при извънредни
обстоятелства.
(2) За покриване на остатъчния недостиг
от средствата на фонда с решение на управителния съвет фондът може да ползва заеми:
1. включително чрез емитиране на дългови
ценни книжа при условия и по ред, определени
от управителния съвет на фонда;
2. от държавния бюджет след решение на
Министерския съвет.
(3) Ползваните от фонда заеми могат да
бъдат обезпечавани с гаранция, издадена от
Министерския съвет от името и за сметка на
държавата, или с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда.
(4) В случаите, когато банка има ликвидни
затруднения, Българската народна банка може
да отложи изцяло или частично плащането
на вноските по ал. 1 за срок не по-дълъг от
6 месеца. Отлагането на плащането на вноските по ал. 1 може да бъде подновявано по
искане на банката.
(5) Вноските по ал. 1, чието плащане е
отложено, се плащат, когато Българската
народна банка установи, че плащането им не
застрашава ликвидността и платежоспособността на банката.
(6) Вноските по ал. 1:
1. не се приспадат от вноските по чл. 14,
ал. 1;
2. се изчисляват по реда на наредбата по
чл. 14, ал. 4.
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Г л а в а

п е т а

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА
ФОНДА
Раздел I
Общи положения
Чл. 19. (1) Средствата на фонда се използват за изплащане на суми по влогове до
гарантираните размери в предвидените в този
закон случаи.
(2) Средствата от фонда се използват и за
финансиране на действия по преструктуриране при условията и по реда на чл. 144 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници.
Раздел II
Условия и ред за изплащане на суми по гарантираните влогове
Чл. 20. (1) Фондът изплаща задължения на
съответната банка към нейни вложители до
гарантираните размери, в случай че е налице:
1. решение на Българската народна банка
за отнемане на лиценза за банкова дейност;
2. решение на Българската народна банка
за установяване, че влоговете са неналични
и че по нейна преценка към този момент
банката изглежда неспособна – по причини,
пряко свързани с нейното финансово състояние, да изплати влоговете и че няма да бъде
в състояние да направи това в краткосрочна
перспектива; решението се взема не по-късно
от 5 работни дни от узнаването, че банката
не е изплатила влогове, които са изискуеми
и дължими, или
3. акт на съдебен орган, с който по причини, пряко свързани с финансовото състояние
на банката, се препятства предявяването на
вземанията на вложителите срещу банката.
(2) Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете чрез една или повече банки,
определени от управителния съвет.
(3) В срок до два работни дни от датата
на издаване на акт по ал. 1 назначеният
квестор, временен или извънреден управител,
ликвидатор, временен синдик или синдик е
длъжен да представи на фонда информация
за влоговете в банката.
(4) В срок не по-късно от два работни дни
преди започване изплащането на суми от
фонда управителният съвет на фонда е длъжен да оповести в най-малко два централни
ежедневника и на своята интернет страница
деня, от който вложителите на банката могат да получават плащания от фонда, както
и банката или банките, чрез които ще се
извършват тези плащания. Кореспонденцията между фонда и вложителите се води на
български език.
(5) Фондът осигурява достъп на вложителите на банката до подлежащите на изплащане
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суми по гарантираните влогове не по-късно
от 7 работни дни от датата на издаване на
акт по ал. 1.
(6) Срокът за изплащане може да бъде
удължен, когато:
1. е налице хипотезата на чл. 12, ал. 3, но с
не повече от три месеца от датата на издаване
на акт по ал. 1;
2. не е установено дали дадено лице има
законно право да получи гарантирания размер на влога или когато влогът е предмет на
правен спор; в тези случаи влогът се изплаща
в срок до 7 работни дни от датата на уведомяване на фонда за разрешаване на спора или
установяване на законното право;
3. влогът е обект на ограничителни мерки,
наложени от правителството или международни организации; в тези случаи влогът се
изплаща в срок до 7 работни дни от датата
на уведомяване на фонда за прекратяване
действието на ограничителните мерки;
4. сумата, която следва да бъде изплатена,
е част от временно високо салдо по сметката
съгласно условията на чл. 10, но с не повече
от три месеца от датата на издаване на акт
по ал. 1;
5. фондът изплаща гарантираните влогове
на клон на българска банка в друга държава
членка, но с не повече от 20 работни дни от
датата на издаване на акт по ал. 1.
(7) Независимо от срока по ал. 5, когато
вложител или друго лице, което има права
върху или интерес във връзка със сумите по
сметка, е привлечено като обвиняем за деяние,
произтичащо от или свързано с изпиране на
пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари или финансиране на
тероризъм по смисъла на Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма, фондът
може временно да спре всякакви плащания,
засягащи вложителя/лицето, до влизането в
сила на съдебен акт.
(8) Не се изплащат сумите по сметки, по
които не е имало операции по нареждане
на вложителя в последните 24 месеца преди
датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 и
салдото по всяка от тях е по-малко от 20 лв.
(9) С размера на изплатените суми се
намалява размерът на задълженията на съответната банка към вложителите.
(10) Фондът уведомява периодично квестора, временния или извънредния управител,
ликвидатора, временния синдик или синдика
за размера на платените на всеки вложител
суми.
(11) За вземанията си над полученото от
фонда вложителите се удовлетворяват от
имуществото на банката в съответствие с
действащото законодателство.
(12) Българската народна банка издава
наредба за прилагането на този член по предложение на управителния съвет на фонда.
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Чл. 21. (1) Лице, което претендира, че е
вложител, но му е отказано изплащане на суми
по влога в размера по чл. 9 и 10 в сроковете
по чл. 20, ал. 5 или 6, или което не е съгласно
с размера на изплатената му сума, може да
предяви писмените си възражения в срок до
три месеца от началния ден на изплащане на
гарантираните влогове пред квестора, временния или извънредния управител, ликвидатора,
временния синдик или синдика на банката.
(2) Квесторът, временният или извънредният управител, ликвидаторът, временният
синдик или синдикът се произнася по възраженията по ал. 1 в 7-дневен срок от получаването
им. В случай че възражението по ал. 1 не бъде
уважено, лицето може да предяви правата си
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 22. (1) От началната дата на изплащане по чл. 20 фондът встъпва в правата
на вложителите към банката до размера на
гарантираните суми независимо от размера и
датата, на която вложителят се е разпоредил
с гарантираната сума.
(2) Фондът не дължи лихви по гарантираните суми.
Г л а в а

ш е с т а

ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА
ФОНДА
Чл. 23. Средствата на фонда се инвестират във:
1. депозити в Българската народна банка;
2. високоликвидни дългови ценни книжа:
а) издадени или гарантирани от българската държава;
б) издадени от други държави членки,
които имат кредитен рейтинг една от двете
най-високи оценки, присъден от две агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) №1060/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно агенциите за
кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 1060/2009“;
в) издадени от трети държави, които имат
кредитен рейтинг една от двете най-високи
оценки, присъден от две агенции за кредитен
рейтинг, регистрирани или сертифицирани
съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009;
г) издадени от Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка,
Европейската банка за възстановяване и
развитие или други чуждестранни финансови
институции или международни финансови
организации, включително наднационални
организации на държавите членки, чиито
задължения са оценени с една от двете найвисоки оценки, присъдени от две агенции за
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СХЕМИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В РАМКИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Раздел I
Заемане на средства между схеми за гарантиране на влоговете
Чл. 24. (1) Фондът може да отпуска заеми
на схеми за гарантиране на влоговете от други
държави членки при следните условия:
1. схемата заемополучател не може да изпълни задълженията си за изплащане на гарантираните влогове поради липса на средства;
2. схемата заемополучател е използвала
възможностите за набиране на извънредни
вноски от банките;
3. схемата заемополучател ще използва
заетите средства само за изплащане на гарантираните влогове;
4. схемата заемополучател няма задължение
за погасяване на заем от друга схема;
5. схемата заемополучател е посочила сумата, която иска да заеме;
6. общият размер на заема не може да
надвиша 0,5 на сто от гарантираните влогове
на схемата заемополучател;
7. схемата заемополучател е информирала
Европейския банков орган за искането си,
като гарантира, че е изпълнила условията по
т. 1 – 5 и посочва размера на поискания заем;
8. схемата заемополучател се ангажира да
изплати заема в срок до 5 години; изплащането
може да се извършва на годишни вноски, като
лихвата е дължима към момента на пълното
погасяване на главницата;
9. размерът на лихвата е не по-малък от
лихвения процент по пределното кредитно
улеснение на Европейската централна банка
през кредитния период.
(2) Фондът уведомява Европейския банков
орган за първоначалния лихвен процент, както
и за срока на заема.
Раздел II
Изплащане на гарантираните размери на
влоговете в клонове на банки от други държави членки
Чл. 25. (1) Фондът изплаща гарантираните размери на влоговете на вложители в
клонове в Република България на банки от
други държави членки от името и за сметка
на схемата за гарантиране на влоговете в
държавата членка по произход.
(2) Фондът изплаща сумите по ал. 1 в
съответствие с указанията на схемата за гарантиране на влоговете в държавата членка
по произход. В тези случаи фондът не носи
отговорност за определяне на сумите, подлежащи на изплащане.
(3) Схемата за гарантиране на влоговете
в държавата членка по произход предоставя
необходимите финансови средства преди
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изплащането на сумите и възстановява на
Фонда всички направени разходи.
(4) Фондът информира заинтересованите
вложители от името на схемата за гарантиране
на влоговете в държавата членка по произход
и може да получава кореспонденцията от
съответните вложители от името на схемата
в държавата членка по произход.
Чл. 26. (1) Фондът изплаща гарантираните
размери на влоговете на вложители в клонове
на български банки в други държави членки
чрез схемата за гарантиране на влоговете на
приемащата държава членка.
(2) Сумите се изплащат на вложителите
от схемата за гарантиране на влоговете на
приемащата държава членка в съответствие
с указанията по чл. 7, т. 19.
(3) За целите на ал. 1 банките поддържат
и предоставят на фонда информация за гарантираните влогове в клоновете на български банки в други държави членки. Банките
предоставят информация на фонда в обхват
и формат в съответствие с указанията по
чл. 7, т. 19.
Раздел III
Преминаване към друга схема за гарантиране
на влоговете в друга държава членка
Чл. 27. (1) Ако банка прекрати членството си във фонда и се присъедини към друга
схема за гарантиране на влоговете, последно
платената годишна премийна вноска по чл. 14,
ал. 1 преди прекратяването на членството се
прехвърля на другата схема за гарантиране на
влоговете. Това не важи, ако членството на
банката бъде прекратено поради изключване
от фонда по реда на чл. 16.
(2) Ако някои от дейностите на банка
бъдат прехвърлени в друга държава членка
и вследствие на това преминат към друга
схема за гарантиране на влоговете, част от
последно платената годишна премийна вноска
по чл. 14, ал. 1 на тази банка се прехвърля
на другата схема за гарантиране на влоговете
пропорционално на размера на прехвърлените
гарантирани влогове.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 банката изпраща предизвестие за намерението си до фонда
най-малко 6 месеца преди това. През този
период банката дължи годишни и извънредни премийни вноски в своята първоначална
схема за гарантиране на влоговете.
Раздел IV
Споразумения за сътрудничество и обмен на
информация
Чл. 28. (1) За целите на чл. 24, 25 и 26
фондът сключва споразумения за сътрудничество, обменя информацията, получена по
реда на чл. 30, ал. 2, 3 и 5, и си сътрудничи
със схемите за гарантиране на влоговете в
други държави членки. Фондът информира
Европейския банков орган за сключените
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споразумения. При невъзможност за постигане
на споразумение със схема за гарантиране на
влоговете в друга държава членка или спор
относно тълкуването на споразуменията фондът може да отнесе въпроса до Европейския
банков орган.
(2) Липсата на споразумение по ал. 1 не
засяга правата на вложителите в клонове
в Република България на банки на други
държави членки и на клонове на български
банки в други държави членки за вземанията
им от схемата за гарантиране на влоговете
на държавата членка по произход, както и
интересите на банки в случаите по чл. 27.
(3) Във връзка с обмяната на информация
за вложителите в клонове на български банки в други държави членки и за клонове на
банки от други държави членки в Република
България се прилагат изискванията за поверителност и защита на данните за сметките
на вложители съгласно Закона за защита на
личните данни.
Г л а в а

о с м а

ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ
Чл. 29. (1) Фондът извършва регулярно
стрес тестове на системата за гарантиране
на влоговете, както и при наличие на информация от Българската народна банка за
проблеми в банка, които биха могли да доведат
до задействане на системата за гарантиране
на влоговете.
(2) Стрес тестове се извършват най-малко
веднъж на три години.
(3) Управителният съвет и служителите
на фонда могат да използват информацията,
необходима за тестване на системата за гарантиране на влоговете, само за извършване
на тестовете. Фондът няма право да пази
получената информация по-дълго от необходимото за провеждане на тестовете време.
Г л а в а

д е в е т а

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 30. (1) Банките предоставят на фонда
необходимата информация за изчисляване
на дължимите премийни вноски във фонда.
(2) Банките са длъжни да представят на
фонда необходимата информация за целите
на регулярното тестване на системата за гарантиране на влоговете или за да се подготви
изплащането на гарантираните влогове по
всяко време и при поискване от фонда във
вид и формат, определени в указанията по
чл. 7, т. 19.
(3) Фондът има право да поиска по всяко
време от банката информация за отговарящите
на условията влогове на всеки вложител и за
маркирането им по реда на чл. 57, ал. 3 от
Закона за кредитните институции.
(4) Българската народна банка незабавно
информира фонда, в случай че в дадена банка
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бъдат открити проблеми, които има вероятност да предизвикат задействане на системата за гарантиране на влоговете, както и за
приложени спрямо банките надзорни мерки
по чл. 103, ал. 2, т. 4 – 9, 13 – 15, 17 – 21, 23
и 24 от Закона за кредитните институции,
като предоставя на фонда копие от акта за
прилагане на съответната мярка.
(5) Българската народна банка уведомява
незабавно фонда, в случай че е установено
настъпването на условията по чл. 36, ал. 1 и
2 от Закона за кредитните институции.
(6) По искане на фонда подуправителят,
ръководещ управление „Банков надзор“ на
Българската народна банка, извършва целеви
проверки на банки и представя резултатите
от тях на фонда.
(7) Управителният съвет може да публикува
информация за дейността на фонда, която не
съдържа данни, представляващи банкова или
търговска тайна.
(8) В случаите по ал. 6 ограниченията по
чл. 62 и 63 от Закона за кредитните институции
относно достъпа до банкова и професионална
тайна не се прилагат.
(9) Информацията, която фондът придобива
или създава при осъществяване на функциите си по този закон и чието разгласяване би
увредило търговския интерес или престижа
на банка, нейни акционери или клиенти, е
професионална тайна. Професионалната тайна
не представлява служебна тайна по смисъла
на Закона за защита на класифицираната
информация.
(10) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публикуване или
оповестяване съгласно закон.
(11) Членовете на управителния съвет, служителите, външните одитори, експертите и
другите лица, работещи за фонда, са длъжни
да пазят професионалната тайна, включително
след прекратяване на отношенията им с фонда.
(12) Лицата по ал. 11 могат да използват
информаци ята, представл яваща професионална тайна, единствено за целите и при
изпълнение на служебните си задължения.
Тази информация не може да се разгласява
или предоставя на други лица или органи
освен в посочените в ал. 14 случаи.
(13) Ограниченията по ал. 12 не се прилагат, ако информацията се предоставя в
обобщен вид, така че да не могат да бъдат
идентифицирани банката или лицата, за които се отнася. Информацията, получена от
банка или от друго задължено лице по този
закон, може да им се предостави обратно без
ограничение.
(14) Лицата по ал. 11 могат да предоставят
информация, представляваща професионална
тайна, на следните органи и организации във
връзка с изпълнението на техните функции
или задължения:
1. съда:
а) в случаите на образувано наказателно
производство;
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б) във връзка със съдебно дело, засягащо
извършени действия по този закон и/или по
Закона за банковата несъстоятелност;
2. други органи, когато това е изрично
предвидено в специален закон;
3. схемата за гарантиране на влоговете в
държавата членка по произход за целите на
чл. 25, ал. 1.
(15) Всяка година най-късно до 1 март
управителният съвет на фонда информира
Европейския банков орган за общия размер
на гарантираните влогове в страната, както и
за размера на наличните средства във фонда
към 31 декември на предходната година.
Чл. 31. Когато банка не изпълнява задълженията си по чл. 30, фондът уведомява
незабавно Българската народна банка за
предприемане на надзорни мерки по Закона
за кредитните институции.
Чл. 32. Банките, обхванати в системата за
гарантиране на влоговете, не могат да използват за рекламни цели размера на гаранцията
по този закон, както и да рекламират гарантиране на влоговете в размери над установените
в този закон.
Чл. 33. Ако банка преустанови членството
си във Фонда или бъде изключена от него,
тя е длъжна в срок до един месец от датата
на прекратяване на членството да уведоми
вложителите за това.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Влог“ е кредитно салдо, което се получава в резултат на средства, оставени по
сметка, или от временни положения в резултат
на обичайни банкови сделки, което банката
е длъжна да плати съгласно приложимите
законови и договорни условия, с изключение
на кредитно салдо, за което е изпълнено някое
от следните условия:
а) съществуването му може да се докаже
само с финансов инструмент по смисъла на
чл. 3 от Закона за пазарите на финансови
инструменти, освен ако е спестовен продукт,
удостоверен с депозитен сертификат, издаден
на поименно посочено лице и съществуващ
към 2 юли 2014 г.;
б) главницата му не подлежи на изплащане
по номинална стойност;
в) главницата му подлежи на изплащане
по номинална стойност само по силата на
специална гаранция от или на споразумение
с кредитната институция или трето лице;
г) не е собствен капитал по смисъла на
определението в чл. 4, параграф 1, т. 118 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“, или
дългови ценни книжа, издадени от банка, и
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задължения, възникнали от запис на заповед
или в резултат на писмено съгласие на банка
платец да приеме нареждането на издателя
на менителница.
2. „Неналичен влог“ е влог, който е изискуем и дължим, но не е бил платен от банката
съгласно законовите или договорните условия,
приложими към него.
3. „Съвместен влог“ са парични средства
по сметка, открита на името на две или повече лица, или по сметка, върху която две
или повече лица имат права, упражнявани
с подписа на едно или повече от тези лица.
4. „Налични средства“ са парични средства
в брой, влогове и нискорискови активи, които
могат да бъдат осребрени в срок, ненадхвърлящ срока по чл. 20, ал. 5.
5. „Отговарящи на условията влогове“ са
влогове, които не са изключени от обхвата
на защитата по чл. 11, ал. 1 и 2.
6. „Вложител“ е титулярят или в случаите
на съвместен влог – всеки от титулярите на
влога.
7. „Държава членка“ е държава – членка на
Европейския съюз, или друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
8. „Трета държава“ е държава, която не е
държава членка по смисъла на т. 7.
9. „Нискорискови активи“ са инструменти, попадащи в първа или втора категория
по таблица 1 в чл. 336 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, или други активи, за които Българската народна банка или фондът смята, че
са също толкова сигурни и ликвидни.
10. „Схеми за гарантиране на влоговете“ са:
а) законоустановени схеми за гарантиране
на влогове;
б) схеми за гарантиране на влогове, които
са официално признати за схеми за гарантиране на влогове;
в) институционални защитни схеми, които
са официално признати за схеми за гарантиране на влогове.
11. „Държава членка по произход“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 43 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
12. „Приемаща държава членка“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 44 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
13. „Клон“ е понятие по смисъла на § 1,
ал. 1, т. 22 от допълнителните разпоредби от
Закона за кредитните институции.
§ 2. Този закон въвежда изискванията на
Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно
схемите за гарантиране на депозити (ОВ L
173/1 от 12 юни 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Този закон отменя Закона за гарантиране на влоговете в банките (обн., ДВ, бр. 49
от 1998 г.; изм., бр. 73, 153 и 155 от 1998 г.,
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бр. 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и
118 от 2002 г., бр. 31 и 39 от 2005 г., бр. 59, 64
и 86 от 2006 г., бр. 67 и 98 от 2008 г., бр. 42
и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 109
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 22 от 2015 г.).
§ 4. Фондът за гарантиране на влоговете
в банките е правоприемник на фонда за гарантиране на влоговете в банките, създаден с
отменения Закон за гарантиране на влоговете
в банките.
§ 5. За процедурите по изплащане на гарантираните влогове, започнали преди влизането
в сила на този закон, се прилагат разпоредбите на отменения Закон за гарантиране на
влоговете в банките.
§ 6. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14, 22 и 50 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 36:
а) в ал. 1 се създава т. 7:
„7. Българската народна банка е взела
решение за установяване, че влоговете в банката са неналични, на основание чл. 20, ал. 1,
т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете
в банките.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка задължително отнема издадения лиценз на банка
поради неплатежоспособност, когато собственият є капитал е отрицателна величина и не
са изпълнени условията за преструктуриране
по чл. 51, ал. 1 от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитните институции
и инвестиционни посредници.“;
в) в ал. 7 след думата „лиценза“ се добавя
„по ал. 1“.
2. В чл. 37, ал. 2 се създава изречение второ: „Искането се подава не по-късно от два
работни дни след отнемането на лиценза.“
3. В чл. 56 се създава ал. 5:
„(5) Включването и изключването от информационната система се извършва с акт
на подуправителя, ръководещ управление
„Банково“.“
4. В чл. 57:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Банката задължително посочва в условията по ал. 2 и в договора дали влогът е
гарантиран, или не при условията и по реда
на Закона за гарантиране на влоговете в
банките, размера на гаранцията и приложимата система за гарантиране на влоговете.
Информационният бюлетин съгласно приложението се предоставя на вложителите преди
сключване на договора и най-малко веднъж
годишно след сключване на договора на езика
и по начина, избрани по взаимно съгласие
между вложителя и банката при откриването
на сметката. Банките задължително маркират
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влоговете по начин и по ред, определени от
БНБ, които позволяват незабавна идентификация на отговарящите на условията влогове
по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Българската народна банка уведомява
вложителите за преобразуване на банка чрез
сливане или вливане в друга банка най-малко
един месец преди съответното действие да
произведе правни последици чрез оповестяване на интернет страницата на БНБ. В срок
три месеца от уведомяването вложителите
могат да изтеглят или да прехвърлят в друга
банка своите отговарящи на условията влогове
по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за гарантиране на влоговете в банките заедно с натрупаните лихви
над размера на гаранцията, без да дължат
неустойки или такси за предсрочно прекратяване на договора за влог.“
5. В чл. 58:
а) в ал. 3 думите „който не е потребителски“ се заличават;
б) създава се ал. 5:
„(5) Този член се прилага за кредити, които
не са потребителски.“
6. В чл. 62:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителите на банката, членовете
на управителните и контролните органи на
банката, длъжностните лица в БНБ, служителите и членовете на управителния съвет на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките,
ликвидаторите, временните синдици и синдиците, както и всички други лица, работещи
за банката, не могат да разгласяват, както и
да ползват за лично или за членовете на семействата си облагодетелстване информация,
представляваща банкова тайна.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) Освен на БНБ и за целите и при условията на чл. 56 банката може да дава сведения
по ал. 2 за отделни клиенти само:
1. с тяхно съгласие;
2. по решение на съда, взето по реда на
ал. 6 и 7;
3. с определение на съда, когато това е
необходимо за изясняване на обстоятелствата
по разглеждано от него дело, или
4. в случаите по ал. 12 при банка в производство по несъстоятелност.“
7. В чл. 63, ал. 1, изречение първо думите
„и чието разгласяване би увредило търговския
интерес или престижа на банка или нейни
акционери“ се заличават.
8. В чл. 64:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2, буква „б“ след думата „съдебно“
се добавя „или арбитражно“;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. органите за финансов надзор в Република България, на Фонда за гарантиране на
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влоговете в банките и на Държавна агенция
„Национална сигурност“ – в случаи и по ред,
определени в Закона за гарантиране на влоговете в банките или със съвместни инструкции
или споразумения;“
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Такова предоставяне на информация може да
бъде извършено само когато е необходимо за
целите на надзора, превенцията и преструктурирането на кредитните институции.“
9. В чл. 67:
а) създава се нова т. 7:
„7. подробна документация за финансовите
договори по смисъла на § 1, т. 83 от допълнителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните
институции и инвестиционни посредници, по
които банката е страна;“
б) досегашната т. 7 става т. 8.
10. Член 73г се отменя.
11. В чл. 103:
а) в ал. 1:
аа) точка 7 се изменя така:
„7. неплащане на премийна вноска към
Фонда за гарантиране на влоговете в банките
или други действия, застрашаващи интересите
на вложителите;“
бб) създава се т. 18:
„18. непланиране на промени в дейността в
определения от БНБ срок или по преценка на
БНБ предложените от банката промени не са
подходящи за отстраняването на слабостите
и пречките във връзка с изготвяне и приемане на планове за възстановяване по глава
втора, раздел I от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитните институции
и инвестиционни посредници.“;
б) в ал. 2:
аа) точка 21 се отменя;
бб) в т. 23 накрая се добавя „в случаите,
когато не са налице условията за назначаване
на временен управител по чл. 46 от Закона
за възстановяване и преструктуриране на
кредитните институции и инвестиционни
посредници“;
вв) в т. 24 думите „– при опасност от неплатежоспособност“ се заличават.
12. В чл. 103а, ал. 2, т. 1 думите „чл. 73г“
се заличават.
13. В чл. 105, ал. 2, изречение първо след
думата „трябва“ се добавя „по преценка на
БНБ да притежава квалификация, способности и познания, необходими за изпълнение
на възложените функции и задачи, и“, а след
думите „чл. 11, ал. 1“ се добавя „т. 1 и т. 3 – 9“.
14. В чл. 115:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка може да
постави банка под специален надзор при
следните условия:
1. банката не е изплатила влогове, които
са изискуеми и дължими, и БНБ е започнала
процедура за произнасяне по чл. 20, ал. 1,
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т. 2 от Закона за гарантиране на влоговете
в банките, и
2. банката не отговаря на условията за преструктуриране по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитните институции
и инвестиционни посредници.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 изречение първо думите „6 месеца“ се заменят с „един месец“, а изречение
второ се заличава;
г) създава се ал. 4:
„(4) В сл у чаите на чл. 107, 109, 110 и
чл. 115 – 121 разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се
прилагат по отношение на банка – публично
дружество.“
15. В чл. 116:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Мярката по ал. 2, т. 2 не може да
предвижда пълно ограничаване на достъпа на
вложителите до влоговете за срок, по-дълъг
от 5 работни дни.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
16. В чл. 118 ал. 1, 2 и 3 се отменят.
17. В чл. 121 думата „едномесечен“ се заменя с „10-дневен“.
18. В глава единадесета раздел IX с член
121а се отменя.
19. В чл. 125 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ако предложението по ал. 1 е основателно, Управителният съвет на БНБ по
предложение на подуправителя, ръководещ
Управление „Банков надзор“, в срок 5 работни дни от предложението по ал. 1 взема
решение, с което установява, че банката се
намира в състояние на неплатежоспособност,
и за отправяне на искане до компетентния
съд за откриване на производство по несъстоятелност.“
20. В чл. 127, ал. 5 се добавя „както и нейните временни или извънредни управители“.
21. В чл. 130 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ако предложението по ал. 1 е основателно, Управителният съвет на БНБ по
предложение на подуправителя, ръководещ
Управление „Банков надзор“, взема решение, с
което установява, че банката се намира в състояние на неплатежоспособност, и за отправяне
на искане до компетентния съд за откриване
на производство по несъстоятелност.“
22. В чл. 133:
а) в ал. 1:
аа) думите „и други подобни мерки“ се
заличават;
бб) създава се изречение второ: „Оздравителните мерки включват прилагане на инструментите за преструктуриране и упражняване
на правомощията за преструктуриране по
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитните институции и инвестиционни
посредници или по съответното законодателство на друга държава членка.“;
б) създава се ал. 4:
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„(4) Мерките по ал. 1 са мерките, прилагани
от БНБ и от компетентните органи на друга
държава членка в качеството им на надзорни
органи и органи за преструктуриране.“
23. В чл. 145:
а) в т. 1 думите „или други инструменти“
се заменят с „инструменти по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013“;
б) в т. 2 накрая се добавя „при спазване
на разпоредбите на чл. 100 и 103 от Закона
за възстановяване и преструктуриране на
кредитните институции и инвестиционни
посредници или съответни разпоредби на
законодателство на държава членка“;
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „при спазване на разпоредбите на чл. 100 и
103 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции и инвестиционни посредници или съответни разпоредби
на законодателство на държава членка“.
24. В чл. 148 думите „или други инструменти“ се заменят с „инструменти по смисъла на
чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013“.
25. В чл. 151 ал. 4 се изменя така:
„(4) В съдебното производство по ал. 3,
когато е необходимо извършването на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа
експертиза, съдът назначава вещи лица от
списък, утвърден от председателя на Върховния
административен съд. Българската народна
банка предоставя на председателя на Върховния административен съд информация относно
специализираните одиторски предприятия,
които са проверявали годишните финансови
отчети на банка или клон на банка от трета
държава по реда на чл. 76 и 78 през последните
пет години. Тези предприятия предоставят на
председателя на Върховния административен
съд списък с най-малко двама дипломирани
експерт счетоводители, които са участвали
в посочените дейности. Председателят на
Върховния административен съд утвърждава
списък с вещите лица, който се актуализира
най-малко на всеки пет години.“
26. В § 2 от допълнителните разпоредби
ал. 2 се отменя.
27. Създава се приложение към чл. 57, ал. 3:
„Приложение
към чл. 57, ал. 3
ОБРАЗЕЦ НА ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ
Основна информация относно защитата на
влоговете
Влоговете в
Ф он д з а г ара н т и ра не
(да се въведе наиме- на влоговете в банките
нованието на банката) (ФГВБ)
са защитени от:
Гарантиран размер:

196 000 лв. на един вложител в една банка
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Ако притежавате по- Всички Ваши влогове в
вече влогове в една същата банка се „сумибанка:
рат“ и за общата сума се
прилага гарантираният
размер – 196 000 лв.1
Ако притежавате съв- Гарантираният размер –
местен влог заедно с 196 000 лв., се прилага за
друго лице (лица):
всеки отделен вложител 2
Срок за изплащане 7 работни дни 3
на гарантирани суми
в случай на
неплатежоспособност
на банката:
Парична единица, из- Гарантираните суми по
ползвана при изпла- влоговете се изплащат в
щане на гарантирани български левове.
суми:
За контакт:

Ф он д з а г ар а н т и р а не
на влоговете в банките
(ФГВБ)
Адрес: …………………………….
Тел: .........., факс: ……………,
e-mail: contact@dif.bg
URL: http://dif.bg

За повече информа- www.dif.bg
ция:
Потвърждение за получаване от страна на
вложителя:
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§ 7. В Закона за договорите за финансово
обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г. и бр. 70 и 109 от 2013 г.) в чл. 3, ал. 1
т. 17 се изменя така:
„17. всяко лице, с изключение на едноличния
търговец или дружество, което не е юридическо
лице, при условие че другата страна по договора
за финансово обезпечение е лице по т. 1 – 16.“
§ 8. Наличните средства във фонда трябва
да достигнат размер едно на сто от общия
размер от гарантираните влогове в банките
не по-късно от 3 юли 2024 г.
§ 9. Наредбата по чл. 14, ал. 4 се приема в
срок до 31 декември 2015 г.
§ 10. (1) Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
(2) Изискването за определяне на премийните
вноски пропорционално на степента на риска
съгласно чл. 14, ал. 1 – 4 се прилага от 1 януари 2016 г. До 31 декември 2015 г. се прилагат
изискванията на чл. 16, ал. 1 – 4 от отменения
Закон за гарантиране на влоговете в банките.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 30 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5172

УКАЗ № 160
Ако даден влог е неналичен, тъй като банка не е в
състояние да посрещне финансовите си задължения,
ФГВБ изплаща влоговете на вложителите. Максималният размер, който може да бъде изплатен, е
196 000 лв. на банка. Това означава, че всички влогове в една банка се сумират, за да се определи размерът на гаранцията. Например, ако един вложител
има спестовна сметка, по която има 180 000 лв., и
разплащателна сметка, по която има 40 000 лв., на
този вложител ще бъдат изплатени само 196 000 лв.
2
При съвместни влогове ограничението – 196 000 лв.,
важи за всеки вложител поотделно. Повече информация можете да получите на уебсайта на ФГВБ:
www.dif.bg.
3
Изплащане на гарантирани суми
Задължената схема за гарантиране на влоговете е:
Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
1606 София, ул. Владайска № 27,
тел: +359 2 953 1217, факс: +359 2 952 1100
e-mail: contact@dif.bg
URL: http://dif.bg.
ФГВБ ще започне изплащане на влоговете Ви в размер до 196 000 лв. в срок най-късно до 7 работни дни
от датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките.
Друга важна информация
По принцип всички вложители, независимо дали са
физически, или юридически лица, са защитени чрез
схемите за гарантиране на влоговете. Изключенията за определени влогове са посочени на уебсайта
на задължената схема за гарантиране на влоговете.
При искане Вашата банка ще Ви информира дали
определени продукти са гарантирани, или не. Ако
влоговете са гарантирани, банката потвърждава това
и на извлеченията от съответната сметка.“
1

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за опазване на околната среда, приет от ХLIІI
Народно събрание на 30 юли 2015 г.
Издаден в София на 3 август 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91
от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86
от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41
и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12,
19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61
от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и
82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г. и бр. 22
и 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1 т. 8а се изменя така:
„8а. осъществява дейностите по организация и координация съгласно Регламент (ЕС)
№ 1293/2013 на Европейския парламент и на
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Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване
на Програма за околната среда и действията
по климата (LIFE) (ОВ, L 347/185 от 20 декември 2013 г.).“
§ 2. В чл. 71, ал. 1 след думите „решения
по ОВОС“ се поставя запетая и се добавя
„решения за одобряване на доклади за безопасност“.
§ 3. В чл. 85, ал. 2 преди думата „изменения“ се добавя „незначителни“, а след думата
„оценяват“ се добавя „само“ и запетаята се
заличава.
§ 4. В чл. 88 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Заинтересуваните лица може да обжалват становището или решението по ал. 1
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.
(4) Становището или решението по ал. 1
губи правно действие, ако в срок 5 години от
влизането му в сила не е одобрен съответният
план или програма, което се установява с
проверка от компетентния орган по околна
среда.“
§ 5. В чл. 93, ал. 2 се създава т. 5:
„5. инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, засягащи територия,
контролирана от две или повече РИОСВ.“
§ 6. Създава се чл. 99б:
„Чл. 99б. (1) Одобряване на инвестиционно предложение по реда на тази глава за
изграждане на ново и планирани изменения
или разширения в съществуващо предприятие/
съоръжение с нисък или висок рисков потенциал се извършва въз основа на допълнителна
информация и оценка на:
1. вида и количеството на опасните вещества
от приложение № 3, които ще бъдат налични
в предприятието/съоръжението, и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение
и употреба;
2. рисковете от големи аварии и планираните мерки и средства за предотвратяване,
контрол и ограничаване на последствията
от големи аварии за човешкото здраве и
околната среда;
3. безопасните разстояния на предприятието/съоръжението до жилищни райони,
обекти с обществено предназначение, зони
за отдих и рекреация, съседни предприятия
и обекти, райони и строежи, които могат
да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и
да предизвикат ефект на доминото, големи
транспортни пътища и територии с особено
природозащитно значение или значение за
околната среда, защитени по силата на нормативен или административен акт.
(2) Информацията и оценката по ал. 1 се
представят от възложителя на инвестиционното предложение като част от изискваната
документация, както следва:
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1. при процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС – като
приложение към определената с наредбата по
чл. 101, ал. 1 информация;
2. при процедура по ОВОС – като приложение към доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1.
(3) Когато операторът и възложителят са
различни лица, информацията по ал. 1 се
изготвя и представя от възложителя на инвестиционното предложение.
(4) Информацията и оценката по ал. 1 се
съгласуват служебно с органите по чл. 114,
ал. 2 в рамките на сроковете, предвидени в
съответната процедура по ОВОС.
(5) Въз основа на информацията и оценката
по ал. 1 и получените в хода на съответната
процедура по ОВОС становища, мнения и
предложения в решението по чл. 93, ал. 2
или 3, съответно в решението по чл. 99,
ал. 3, се вписват мотиви за одобряване на
местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния и се поставят условия
към съоръженията и технологиите, както и
към доклада за безопасност. С цел осъществяване на последващ контрол в решението се
описват подробно видът и количеството на
опасните вещества от приложение № 3, както
и дейностите и съоръженията, в които ще са
налични тези вещества.
(6) Компетентният орган по чл. 93, ал. 2
или 3 издава решение да се извърши ОВОС,
когато въз основа на информацията и оценката
по ал. 1 прецени, че поради местоположението
на предприятието/съоръжението има вероятност от значително отрицателно въздействие
върху околната среда и/или човешкото здраве.
В решението компетентният орган включва и
изискване възложителят да проучи и разгледа в
доклада за ОВОС алтернативни решения, в т.ч.
различно местоположение на предприятието/
съоръжението, различен мащаб или модел на
осъществяване на дейността, алтернативни
технологии и/или алтернативно решение за
вида и количествата на използваните опасни
вещества.
(7) Решение за неодобряване на инвестиционно предложение се издава, когато въз
основа на информацията и оценката по ал. 1
в процедурата по ОВОС се установи, че поради местоположението на предприятието/
съоръжението инвестиционното предложение
ще окаже значително отрицателно въздействие
върху околната среда и/или човешкото здраве.
(8) С наредбите по чл. 101, ал. 1 и чл. 103,
ал. 9 се определят условията и редът за съвместно прилагане на процедурите по тази глава
и глава седма, раздел I, както и изискванията
за формата и съдържанието на необходимата
информация и документация по ал. 2.“
§ 7. В глава седма раздел I с чл. 103 – 116и
се отменя.
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§ 8. В глава седма се създава нов раздел I
с нови чл. 103 – 116з:
„Раздел I
Контрол на опасностите от големи аварии
Чл. 103. (1) С цел предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях за живота и здравето на
хората и за околната среда всеки оператор на
ново или на съществуващо предприятие и/
или съоръжение, в което са налични опасни
вещества по приложение № 3, е длъжен да
извърши класификация на предприятието и/
или съоръжението в съответствие с критериите по приложение № 3 и да документира
извършената класификация.
(2) В случаите, когато предприятието и/
или съоръжението по ал. 1 се класифицира
като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/
или съоръжение с висок рисков потенциал,
операторът е длъжен да подаде до министъра
на околната среда и водите уведомление за
извършената класификация.
(3) Уведомлението за извършената класификация съдържа следната информация:
1. името и/или търговското наименование,
идентификационния номер на оператора и
пълния адрес на предприятието и/или съоръжението;
2. седалището на оператора и пълния му
адрес;
3. името и длъжността на лицето, отговорно за предприятието, ако е различно от
това по т. 1;
4. опасните вещества и категориите на
опасност на съответните вещества или на
веществата, за които има вероятност да са налични в предприятието и/или съоръжението;
5. количеството и физичната форма на
опасните вещества и на съответните вещества
в предприятието и/или съоръжението;
6. дейността или планираната дейност на
съоръженията, включително съоръженията
за складиране;
7. описание на околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, и
факторите, които могат да причинят голяма
авария или да влошат последствията от нея,
включително, когато е достъпна, информация
за съседни предприятия, както и за обекти,
райони и строежи, които не попадат в обхвата
на този раздел, но могат да са източник на
или да увеличат риска или последствията от
голяма авария и ефекта на доминото;
8. допълни телна информаци я от носно
предприятието/съоръжението за целите на
докладването по чл. 111, ал. 1, т. 4, определена
с наредбата по ал. 9.
(4) Операторът на ново предприятие и/
или съоръжение с нисък или висок рисков
потенциал подава уведомлението за извърше-
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ната класификация, както и за всяка негова
актуализация:
1. преди подаване на заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект
по реда на глава осма, раздел II от Закона за
устройство на територията или преди изменения в предприятието и/или съоръжението,
които водят до промяна в списъка на опасните
вещества;
2. за предпри яти я и/или съоръжени я,
които попадат в обхвата на приложение № 1
или 2 – до съответния компетентен орган
по глава шеста, раздел III едновременно с
информирането по чл. 95, ал. 1, когато информацията по ал. 3 е налична на този етап.
Уведомлението се разглежда от министъра
на околната среда и водите.
(5) Операторът на предпри ятие и/или
съоръжение с нисък или висок рисков потенциал е длъжен да подаде до министъра
на околната среда и водите уведомление за
извършената класификация, както и за всяка
негова актуализация:
1. преди всяко изменение, което води до
промяна в списъка на опасните вещества от
част 1 и/или 2 на приложение № 3, налични
в предприятието и/или съоръжението;
2. преди всяко значително увеличаване или
намаляване на количеството или значително
изменение в естеството или физичната форма
на дадено опасно вещество, което е налично
в предприятието и/или съоръжението, както
е посочено в уведомлението за извършената
класификация или преди всяко значително
изменение в процесите на употребата му;
3. преди всяко изменение на предприятие
и/или съоръжение, което би могло да има
значителни последствия върху опасностите
от големи аварии;
4. след окончателно закриване или извеждане от експлоатация на предприятието/
съоръжението;
5. след промяна в информацията, представена от оператора с уведомлението за
извършената класификация относно името и/
или търговското наименование на оператора и пълния адрес на предприятието и/или
съоръжението, седалището на оператора или
пълния му адрес и/или името и длъжността
на лицето, което е отговорно за предприятието и/или съоръжението, ако е различно от
това на оператора.
(6) Министърът на околната среда и водите
в 10-дневен срок от подаване на уведомлението
за извършената класификация потвърждава
извършената класификация или уведомява
оператора за установените непълноти в съдържанието на информацията по ал. 3 и/или
несъответствия в извършената класификация
съгласно критериите по приложение № 3,
като дава писмени указания и определя срок
за тяхното отстраняване. Министърът на

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

околната среда и водите писмено уведомява
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда и органите по чл. 114,
ал. 2 относно класификацията на предприятието/съоръжението и изпраща копие от
уведомлението.
(7) В случаите по ал. 4, т. 2 операторът/
възложителят се уведомява за потвърждаването на класификацията по реда на наредбата
по чл. 101, ал. 1 въз основа на писмено потвърждение от министъра на околната среда
и водите.
(8) Този раздел не се прилага за:
1. предприятия и/или съоръжения, в т.ч.
складови съоръжения, в които:
а) функциите на оператор се изпълняват
от Министерството на отбраната или друго
юридическо лице от въоръжените сили на
Република България съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България;
б) се извършват дейности с опасни вещества,
предоставят се услуги и/или се произвежда
военна продукция за целите на отбраната и
сигурността на страната, за които са издадени
разрешителни съгласно Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и/или представляват
специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната по смисъла на § 5,
т. 63 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията;
2. опасности, създавани от йонизираща
радиация, предизвикана от вещества;
3. превоз на опасни вещества и пряко свързано с него междинно временно складиране
по време на превоз по пътища, железопътни
линии, вътрешни водни пътища, море или
въздух извън територията на предприятията
по ал. 2, включително товарене, разтоварване
и/или превоз до или от друго превозно средство на докове, кейове или разпределителни
станции;
4. превоз на опасни вещества по тръбопроводи, включително съответните помпени/
компресорни станции извън предприятията
по ал. 2;
5. експлоатация, по-специално проучване,
добив или преработка на минерали в мините
и кариерите, включително чрез сондажни
кладенци, с изключение на:
а) съхранение на газ в подземни депа на
сушата в геоложки формации, водоносни хоризонти, солни каверни и изоставени мини;
б) химическа и термична преработка и
свързано с тези операции съхранение, които
включват опасни вещества;
в) действащи съоръжения за обезвреждане
на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества;

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

6. проучване и експлоатация в морски райони на минерали, включително въглеводороди;
7. съхранение на газ в подземни депа в
морето, което включва депа изключително
за съхранение и депа, където се извършва
и проучване и експлоатация на минерали,
включително въглеводороди;
8. депа за отпадъци, включително за подземно съхранение на отпадъци, с изключение на:
а) химическа и термична преработка и
свързаното с тези операции съхранение, които
включват опасни вещества;
б) действащи съоръжения за обезвреждане
на миннодобивни отпадъци, включително
хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи опасни вещества;
в) площадки, използвани за съхранение на
метален живак в съответствие с чл. 3, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) 1102/2008.
(9) Министерският съвет приема наредба за
предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и за ограничаване на последствията
от тях.
Чл. 104. (1) Мерките за предотвратяване на
големи аварии и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната
среда се отчитат при:
1. устройственото планиране на територията, и
2. планирането на защитата на населението
и околната среда.
(2) При устройственото планиране на територията се осъществява контрол на:
1. разположението на нови предприятия
и/или съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал;
2. изменения в предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал;
3. планирането на нови строежи, включително изграждането на транспортни пътища, жилищни райони, обекти с обществено
предназначение в близост до съществуващи
предприятия и/или съоръжения с нисък или
висок рисков потенциал, където разполагането
или нови строежи може да бъде източник или
да повиши опасностите или последствията от
възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения.
(3) Контролът по ал. 2 се осъществява при:
1. одобряване на инвестиционни предложения по реда на глава шеста от този закон и/
или разрешаване на строителството по реда на
глава осма, раздел II от Закона за устройство
на територията за случаите по ал. 2;
2. одобряване на доклади за безопасност
по реда на чл. 109 – 115 за изграждане и/или
експлоатация на нови или изменения на съществуващи предприятия и/или съоръжения с
висок рисков потенциал или на части от тях;
3. съгласуване на устройствени планове и
техни изменения при планиране на строежи в
случаите по ал. 2, в т.ч. устройствени планове

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

на общините и подробни устройствени планове
за поземлени имоти, на чиято територия се
разполагат предприятия и/или съоръжения с
нисък или висок рисков потенциал по чл. 127,
ал. 2 от Закона за устройство на територията.
(4) Чрез контрола по ал. 2 се осигурява:
1. поддържане на безопасни разстояния на
предприятия и/или съоръжения с нисък или
висок рисков потенциал до жилищни райони,
обекти и площи с обществено предназначение,
зони за отдих и където е възможно, големи
транспортни пътища;
2. поддържане на безопасни разстояния на
предприятия и/или съоръжения с нисък или
висок рисков потенциал или други подходящи
мерки до райони с особена природозащитна
чувствителност или интерес и обекти на културно-историческото наследство в околностите
на предприятия, когато е целесъобразно, с
цел тяхното опазване;
3. предприемане на допълнителни технически мерки за ограничаване на рисковете за
човешкото здраве и околната среда в случай
на съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.
(5) За целите на ал. 3 и 4 операторът
на предприятие и/или съоръжение с висок
рисков потенциал предоставя на съответния
компетентен орган по глава осма, раздел II
от Закона за устройство на територията пълна
информация относно рисковете за човешкото
здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества по приложение
№ 3 в това предприятие и/или съоръжение
и за мерките за предотвратяване на големи
аварии с тези вещества и за ограничаване на
последствията от тях. Операторът на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков
потенциал предоставя тази информация при
поискване от съответния компетентен орган.
(6) В случаите, когато обектите по ал. 2
попадат в обхвата на глава шеста, информацията по ал. 5 се предоставя на най-ранен етап
за целите на консултациите със засегнатата
общественост.
(7) При издаване на решения за одобряване на доклади за безопасност по реда на
този раздел или на решения за одобряване на
устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията, в които се предвижда
изграждане и експлоатация на предприятия
и/или съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал или на строежи по ал. 2, т. 3, съответният компетентен орган взема предвид
с та нови щата о т носно и ден т ифи ц и ра н и т е
рискове от големи аварии в предприятията/
съоръженията, получени съответно при обществения достъп по чл. 115, ал. 1 и 2 или
при консултациите по чл. 87, ал. 2.
Чл. 105. (1) Операторът на предприятие и/
или съоръжение с нисък рисков потенциал
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и на предприятие и/или съоръжение с висок
рисков потенциал е длъжен да:
1. предприема по всяко време необходимите
мерки за предотвратяване на големи аварии
и за ограничаване на последствията от тях за
човешкото здраве и околната среда;
2. има готовност по всяко време да удостовери, в т.ч. за целите на контрола от комисиите по чл. 157а, ал. 2, че е предприел всички
необходими мерки по т. 1;
3. осигурява необходимото съдействие на
комисиите по чл. 157а, ал. 2 за извършване
на проверки на предприятието/съоръжението,
включително за вземане на проби и събиране
на необходимата информация за установяване
изпълнението на задълженията по този раздел и наредбата по чл. 103, ал. 9;
4. разработи политика за предотвратяване
на големи аварии (ППГА) и да осигури нейното
правилно прилагане посредством подходящи
средства, структури и система за управление
на мерките за безопасност (СУМБ);
5. изготви доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА), в
който да изложи съответната ППГА и СУМБ.
(2) Политиката за предотвратяване на големи аварии трябва да:
1. е пропорционална на опасностите от
големи аварии и да отчита сложността на
организацията на дейностите в предприятието;
2. включва целите на оператора като цяло
и принципите на действие, ролята и отговорността на управлението, както и ангажимент
за постоянно подобряване на контрола над
опасностите от голяма авария от страна на
оператора;
3. осигурява високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи
средства, структури и системи за управление.
(3) За предприятия и/или съоръжения с
нисък рисков потенциал задължението за
прилагане на ППГА може да бъде изпълнено
чрез други подходящи средства, структури и
системи за управление, различни от посочените в ал. 1, т. 4, ако те отчитат опасностите
от големи аварии и отговарят на изискванията
за обхват и съдържание на ППГА, определени
с наредбата по чл. 103, ал. 9.
Чл. 106. (1) Операторът на ново предприятие
и/или съоръжение с нисък рисков потенциал изготвя и подава ДППГА и всяка негова
актуализация до директора на РИОСВ, на
чиято територия се намира предприятието/
съоръжението, в срок до три месеца преди
въвеждане в експлоатация на предприятието/
съоръжението или преди изменения в него,
които водят до промяна в списъка на опасните вещества.
(2) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен
срок от получаване на ДППГА потвърждава
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пълнотата и съответствието на доклада с
изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9
или уведомява писмено оператора за допуснатите грешки и непълноти във формата и
съдържанието на ДППГА и определя срок
до един месец за отстраняването им. При
необходимост директорът на РИОСВ може
да изиска становище от органите по чл. 157а,
ал. 2 относно пълнотата и съответствието на
ДППГА.
(3) Предприятието и/или съоръжението по
ал. 1 се въвежда в експлоатация след представяне на пълен ДППГА в съответствие с
изискванията за обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 103, ал. 9, в който
се удостоверява, че операторът е предвидил
всички необходими мерки за предотвратяване
на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
(4) В 7-дневен срок от изпращане на пот
върждението по ал. 2 директорът на РИОСВ
или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща копие от доклада на органите по
чл. 157а, ал. 2 за целите на контрола.
(5) Операторът по ал. 1 е длъжен да преразглежда ППГА и СУМБ и при необходимост
да актуализира ДППГА, както следва:
1. на подходящи интервали не по-дълги
от 5 години;
2. при значително увеличаване или намаляване на количествата на опасните вещества
в предприятието и/или съоръжението;
3. при изменение в предприятието и/или
съоръжението или промени в даден процес
или в естеството, физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха
могли да имат значителни последствия за
опасностите от големи аварии или могат да
доведат до класифициране на предприятието
и/или съоръжението в предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал;
4. след възникване на голяма авария в
предприятието и/или съоръжението;
5. по своя инициатива или при поискване
от директора на РИОСВ, при наличие на нови
данни или научна информация за безопасната експлоатация на предприятието и/или
съоръжението и/или в резултат на контрола.
(6) Когато в случаите по ал. 5 се установи,
че не се налага актуализация на ДППГА, операторът е длъжен да документира данните и
заключенията от извършеното преразглеждане
и да предоставя документацията на комисията
по чл. 157а, ал. 2 за целите на контрола.
Чл. 107. (1) Операторът на предприятие и/
или съоръжение с висок рисков потенциал е
длъжен да разработи и прилага:
1. доклад за безопасност;
2. доклад за политиката за предотвратяване
на големи аварии;
3. вътрешен авариен план на предприятието.
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(2) Формата и съдържанието на документите по ал. 1 се определят с наредбата по
чл. 103, ал. 9.
(3) С доклада за безопасност операторът е
длъжен да удостовери, че:
1. политиката за предотвратяване на големи
аварии и съответната система за управление
на мерките за безопасност, необходима за
нейното прилагане, са въведени в действие;
2. опасностите от големи аварии и възможните сценарии за големи аварии са идентифицирани и се предприемат всички необходими
мерки за предотвратяване на такива аварии
и за ограничаване на последствията от тях за
човешкото здраве и за околната среда;
3. осигурява високо ниво на безопасност и
сигурност в модела, конструкцията, действието
и поддръжката на всяко съоръжение, включително складово съоръжение, оборудване и
инфраструктура, свързана с действието му,
които имат връзка с опасностите от големи
аварии вътре в предприятието;
4. е изготвен вътрешен авариен план на
предприятието;
5. на кмета на съответната община, на чиято
територия се намира предприятието и/или
съоръжението, се предоставя необходимата
информация за изготвяне на външен авариен
план на предприятието/съоръжението;
6. се предоставя достатъчно информация за
вземане на решения от компетентните органи
по глава шеста и по Закона за устройство на
територията относно разполагането на нови
дейности или строежи около предприятието
и/или съоръжението.
(4) При изготвяне на вътрешния авариен
план операторът на съществу ващо предприятие и/или съоръжение с висок рисков
потенциал е длъжен да проведе консултации
с персонала на предприятието, включително
с персонала, който работи по дългосрочни
договори за подизпълнителски дейности в
предприятието.
(5) Оператор, който е изготвил план за извънредни ситуации по силата на задължение,
наложено от друг нормативен акт, е длъжен
да предприеме необходимите действия, за да
гарантира, че този план се изпълнява незабавно при възникване на:
1. голяма авария, или
2. неконтролируемо събитие, за което може
да се очаква, че ще предизвика голяма авария.
Чл. 108. (1) Кметът на община, на чиято
територия се намира предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, е длъжен
да изготви и да осигури изпълнението на
външен авариен план на това предприятие/
съоръжение, с описание на мерките, които
трябва да бъдат предприети извън територията
на предприятието/съоръжението. Външният
авариен план се изготвя като част от общин-
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ския план за защита при бедствия по чл. 9,
ал. 10 от Закона за защита при бедствия.
(2) Външният авариен план по ал. 1 се
изготвя, актуализира и приема в съответствие
с чл. 9, ал. 10 и 11 от Закона за защита при
бедствия и въз основа на информацията,
предоставена от оператора по чл. 116з, ал. 3,
т. 2, в срок до 6 месеца от датата на предоставянето є.
(3) Проектът на външен авариен план по
ал. 1 и всяко негово съществено изменение
се съгласуват от кмета на съответната община със:
1. засегнатата общественост;
2. оператора на предприятието/съоръжението;
3. съответната РИОСВ, на чиято територия
се намира предприятието/съоръжението;
4. съставните части на единната спасителна
система, имащи отношение по изпълнение на
мерките във външния авариен план и защита
при бедствия.
(4) Формата и съдържанието на външния
авариен план се определят с наредбата по
чл. 103, ал. 9.
(5) Всеки кмет на община, изготвил външен
авариен план, е длъжен:
1. на подходящи интервали не по-дълги
от три години, да преразглежда, проверява и
когато е необходимо, да актуализира външния
авариен план; преразглеждането се извършва
след издаване на ново решение по чл. 116,
ал. 1, т. 1 за одобряване на доклад за безопасност или получаване на информация по
чл. 116е, ал. 4 и отчита промените, които са
настъпили в предприятието или съответните спасителни служби по Закона за защита
при бедствия, новите технически познания,
както и познанията относно реагирането при
големи аварии;
2. периодично да организира и провежда
тренировки и учения по плана по ал. 1.
(6) До 31 януари ежегодно кметовете на
общини, на чиято територи я се намират
предприятия и/или съоръжение с висок рисков потенциал, представят на директорите
на съответните РИОСВ информация относно
проведени тренировки и учения на външните
аварийни планове в съответствие с наредбата
по чл. 103, ал. 9.
Чл. 109. (1) Изграждането и експлоатацията
на ново и експлоатацията на съществуващо
предприятие и/или съоръжение с висок рисков
потенциал или на части от него се извършват
след издаване на решение от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по околна
среда за одобряване на доклада за безопасност
при условията и по реда на този раздел.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за
планирани изменения/разширения в съществуващи предприятия и/или съоръжения с
висок рисков потенциал.
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(3) Решението по ал. 1 е задължително за
издаване на разрешение за строеж на предприятието и/или съоръжението по реда на
Закона за устройство на територията.
(4) Изключение по ал. 3 се допуска за
предприятия/съоръжения, както и планирани
изменения/разширения в тях, за които е приключила съответната процедура по ОВОС по
реда на глава шеста, раздел III с постановяване
на решение, с което е одобрено местоположението и потвърдени безопасните разстояния
в съответствие с чл. 99б, ал. 5.
Чл. 110. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда е
компетентен орган за издаване на решения
и прекратяване действието на решения по
чл. 116 при условията и по реда на този раздел и поддържа архив на издадените актове.
(2) Органът по ал. 1 с мотивирано решение
прекратява действието на издадено решение
по чл. 116, ал. 1, т. 1 след получаване на информация от министъра на околната среда и
водите или оправомощено от него длъжностно
лице при представяне на актуализирано уведомление по чл. 103, ал. 2 относно:
1. значително намаляване на количеството
или промяна в списъка на опасните вещества, въз основа на което предприятието и/
или съоръжението вече не се класифицира с
висок рисков потенциал;
2. окончателно извеждане от експлоатация
на предприятието и/или съоръжението.
Чл. 111. (1) Министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него длъжностно лице:
1. валидира извършената от операторите
класификация на предприятия и/или съоръжения с нисък и висок рисков потенциал;
2. у ведом ява потенциално засегнатите
държави и предоставя информация в съответствие с изискванията на Конвенцията за
трансграничните въздействия на промишлените аварии, подписана на 17 март 1992 г.
в Хелзинки (ратифицирана със закон – ДВ,
бр. 28 от 1995 г.), когато в предприятие и/
или съоръжение с висок рисков потенциал
съществува опасност от възникване на голяма
авария с трансгранично въздействие;
3. при възникване на голяма авария, която отговаря на критериите за докладване по
приложение № 5, докладва информацията по
чл. 116г, ал. 2 и 3, представена от оператора
на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, на чиято територия е
възникнала аварията, към електронната база
данни на Европейската комисия (e-MARS);
4. въз основа на получените уведомления
за класификация по чл. 103, ал. 2 докладва
информация за предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал към
електронната база данни на Европейската
комисия (e-SPIRS);
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5. информира Европейската комисия за името и адреса на всеки орган, който притежава
съответната информация за големи аварии и
може да консултира компетентните органи на
другите държави членки, които предприемат
действия в случай на такава авария;
6. води публичен електронен регистър на
предприятията и съоръженията с нисък и
висок рисков потенциал.
(2) Формата и съдържанието на регистъра по ал. 1, т. 6 се определят с наредбата по
чл. 103, ал. 9.
(3) Данните за резултатите от издаването на
решенията по чл. 116, ал. 1 се предоставят от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда.
Чл. 112. (1) Операторът на ново предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал
подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление
за одобряване на доклада за безопасност не
по-късно от 6 месеца преди подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж по
реда на Закона за устройство на територията
или преди изменения, водещи до промяна в
списъка на опасните вещества.
(2) Формата и съдържанието на заявлението по ал. 1 се определят с наредбата по
чл. 103, ал. 9.
(3) Към заявлението по ал. 1 операторът
прилага:
1. доклад за безопасност;
2. доклад за политиката за предотвратяване
на големи аварии;
3. вътрешен авариен план на предприятието;
4. документи за удостоверяване на случаите
по чл. 109, ал. 1 или 4, както следва:
а) копие на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III,
че планираното изграждане или изменение/
разширение на предприятието/съоръжението
или на части от тях не е предмет на процедура
по глава шеста, раздел III, или
б) копие на влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС, с което е решено да не се извършва
ОВОС с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните
разстояния за предприятието/съоръжението
съгласно чл. 99б, ал. 5 с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение
№ 3 и дейностите и съоръженията, в които
ще са налични тези вещества, или
в) копие на влязло в сила решение по
ОВОС за одобряване на инвестиционното
предложение с мотиви за одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните
разстояния за предприятието/съоръжението
съгласно чл. 99б, ал. 5 с данни за вида и количеството на опасните вещества по приложение
№ 3 и дейностите и съоръженията, в които
ще са налични тези вещества;
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5. документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.
(4) Със заявлението по ал. 1 операторът
може да поиска от изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по околна среда
част от информацията в документите по ал. 3
да бъде обявена за поверителна, когато тя
представлява производствена или търговска
тайна, и представя съответните мотиви за това.
(5) Когато част от информацията, съдържаща се в заявлението по ал. 1 или документите
по ал. 3, представлява държавна или служебна
тайна или съдържа лични данни, операторът
представя съответните мотиви за прилагане на разпоредбите на Закона за защита на
класифицираната информация, съответно на
Закона за защита на личните данни.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по
околна среда в 7-дневен срок от получаване на
искането писмено уведомява оператора дали
искането е частично или напълно уважено и
определя срок до 5 дни за внасяне на преработен вариант на документите на хартиен и
електронен носител за целите на обществения
достъп, в който не се съдържа информацията,
която е приета за поверителна.
(7) В случаите по чл. 109, ал. 4 заявлението по ал. 1 се разглежда от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенци я по
околна среда при наличие на влязло в сила
решение за одобряване на инвестиционното
предложение по чл. 99б, ал. 5.
(8) В случаите по чл. 109, ал. 1 заявлението по ал. 1 се разглежда от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенци я по
околна среда при наличие на становище от
съответния компетентен орган по глава шеста,
раздел III, че инвестиционното предложение
не е предмет на процедура по глава шеста,
раздел III.
Чл. 113. (1) В случаите по чл. 109, ал. 4
операторът подава заявлението по чл. 112,
ал. 1 не по-късно от 6 месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието и/или
съоръжението или на части от тях.
(2) При разглеждане на документите по
ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда осигурява
използването на всяка получена информация
и направено заключение от проведени процедури по реда на глава шеста и процедури по
издаване, актуализиране или изменение на
разрешително по чл. 117, когато това е приложимо за предприятието и/или съоръжението.
(3) Операторът по ал. 1 е длъжен да изпълнява всички мерки в одобрения доклад
за безопасност, свързани с изграждането и
безопасната експлоатация на предприятието
и/или съоръжението, а в случаите по чл. 109,
ал. 4 – и относимите мерки и условия в решението по чл. 99б, ал. 5.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

(4) Информацията в доклада за безопасност
по ал. 3 трябва да съответства на информацията, подадена до компетентния орган по
глава шеста, раздел III, както и на условията и
мерките в постановените решения, с които са
приключили съответните процедури по ОВОС.
Чл. 114. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда в
14-дневен срок от получаване на документите
по чл. 112, ал. 3 уведомява оператора за допуснати в тях грешки и непълноти и определя
срок до 30 дни за отстраняването им.
(2) В 7-дневен срок след изтичане на срока
по ал. 1 или от получаване на коригираните
и допълнени документи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна
среда изпраща документите за становище до
министъра на здравеопазването, министъра на
вътрешните работи, изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“, кмета на общината и директора на
РИОСВ, на чиято територия е разположено
предприятието и/или съоръжението.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда и органите
по ал. 2 или оправомощени от тях длъжностни
лица могат да извършват проверки на място с
цел оценка на съответствието на документите
по чл. 112, ал. 3 с предвидените от оператора
мерки за предотвратяване на големи аварии
и за ограничаване на последствията от тях.
(4) Органите по ал. 2 изпращат до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по околна среда становищата си в срок до
един месец от получаване на документите
по чл. 112, ал. 3.
(5) Липсата на становище на някои от
органите по ал. 2 в законоустановения срок
се смята за мълчаливо съгласие.
Чл. 115. (1) В срока по чл. 114, ал. 2 изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда публикува обява за
открит обществен достъп до документите по
чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 на интернет страницата
на агенцията и осигурява достъп на засегнатата
общественост до тях в едномесечен срок от
датата на публикуване на обявата. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция
по околна среда предоставя документите и
копие от обявата на кмета на общината, на
чиято територия се намира предприятието/
съоръжението, а в случаи на предприятия и/
или съоръжения с потенциал за голяма авария с трансгранично въздействие уведомява
министъра на околната среда и водите за
целите на чл. 111, ал. 1, т. 2.
(2) В 5-дневен срок от получаване на документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 кметът на
съответната община информира засегнатата
общественост чрез обява в местните средства
за масово осведомяване и осигурява достъп
до тях в едномесечен срок от датата на пуб-
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ликуване на обявата. Обявата съответства
по обхват и съдържание на обявата по ал. 1.
Министърът на околната среда и водите уведомява потенциално засегнатите държави
и предоставя информация в съответствие с
изискванията на Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии.
(3) В едномесечния срок на обществения
достъп по ал. 1 и 2 представителите на засегнатата общественост могат да представят
писмени становища, коментари и предложения
по документацията.
(4) В случаите, в които има уважено искане
по чл. 112, ал. 4, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда и
кметът на съответната община предоставят
на обществеността преработена от оператора
документация съгласно чл. 112, ал. 6.
(5) В тридневен срок след изтичане на
срока по ал. 2 кметът на съответната община
изпраща по служебен път на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенци я по
околна среда резултатите от проведения обществен достъп, в т.ч. информация за начина
на осигуряването му.
(6) Редът и начинът за провеждане на обществен достъп и съдържанието на обявата по
ал. 1 се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(7) При изготвяне на решение по чл. 116
изпълнителният директор на Изпълнителната
агенция по околна среда взема предвид становищата по документацията, получени при
обществения достъп.
(8) Когато въз основа на становище по
ал. 3 или чл. 114, ал. 4 се установят несъответствия или непълноти в документите по
чл. 112, ал. 1 – 3, изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по околна среда
дава указания на оператора и определя срок
не по-дълъг от 30 дни за отстраняването им.
Чл. 116. (1) Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда в
30-дневен срок след изтичане на срока по
чл. 114, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнени документи по чл. 115,
ал. 8 издава:
1. решение за одобряване на доклада за
безопасност, когато в резултат на проведената процедура по чл. 109 – 115 установи, че
операторът е предвидил достатъчни мерки
за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, които са
документирани в доклада за безопасност и
когато е приложимо, е изпълнил относимите
мерки и/или условия в решението, с което
е приключила процедурата по глава шеста,
раздел ІІІ, или
2. решение за неодобряване на доклада за
безопасност, когато:
a) операторът не е предвидил мерки в
доклада за безопасност или предвидените
мерки не са достатъчни за предотвратяване
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на големи аварии или за ограничаване на
последствията от тях, или не са изпълнени
относимите мерки и/или условия в решенията,
с които е приключила процедурата по глава
шеста, раздел ІІІ, или
б) операторът не е изпълнил дадените
указания и/или не е спазил определения срок
съгласно чл. 115, ал. 8; или
в) орган по чл. 114, ал. 2 или представител
на засегнатата общественост е внесъл мотивирано възражение по законосъобразност срещу
реализацията на проекта.
(2) Въз основа на информацията в доклада
за безопасност изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда може
с мотивирано решение да освободи кмета на
съответната община от задължението да изготвя външен авариен план за предприятието/
съоръжението, в случаите, когато това не е
необходимо.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда въз основа
на информацията в актуализиран доклад за
безопасност на предприятието/съоръжението
по чл. 116ж може в писмена форма да оттегли
решението за освобождаване по ал. 2, като
посочи датата, на която изтича срокът на
освобождаването, и датата, до която кметът
на съответната община трябва да изготви и
представи външен авариен план на предприятието/съоръжението.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда изпраща
решението по ал. 2 до министъра на околната среда и водите, когато въз основа на
документите по чл. 112, ал. 3 установи, че
дадено предпри ятие и/или съоръжение с
висок рисков потенциал, което се намира в
близост до територията на държава членка по
Конвенцията за трансграничните въздействия
на промишлените аварии, не поражда опасност
от голяма авария отвъд нейните граници и
не е необходимо кметът да изготвя външен
авариен план. Министърът на околната среда
и водите уведомява другата държава членка.
Чл. 116а. При приключване на процедурата по разглеждане и одобряване на доклада
за безопасност изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по околна среда
изготвя технически доклад, в който посочва:
1. мотивите, на които се основава решението;
2. описание на консултациите, проведени
преди вземане на решението, и обяснение за
начина, по който постъпилите становища са
взети предвид.
Чл. 116б. (1) В 7-дневен срок от издаване
на решение по чл. 116, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по
околна среда писмено уведомява оператора на
предприятието и/или съоръжението и органите
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по чл. 111, ал. 1 и чл. 114, ал. 2 за издаването
му. За издадено решение по чл. 116, ал. 2 или
3 се уведомява кметът на съответната община.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда оповестява
всяко решение по чл. 116, ал. 1 в 14-дневен срок
от издаването му чрез централните средства
за масово осведомяване, интернет страницата
на агенцията и/или по друг подходящ начин.
Чл. 116в. Решенията по чл. 116, ал. 1 могат
да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
оповестяването им по чл. 116б.
Чл. 116г. (1) При възникване на голяма
авария операторът на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал
незабавно уведомява съответния оперативен
център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и кмета
на непосредствено застрашената община по
реда на Закона за защита при бедствия, както
и директора на РИОСВ, на чиято територия
се намира предприятието/съоръжението, и
пристъпва към изпълнение на вътрешния
авариен план на предприятието.
(2) При възникване на голяма авария операторът веднага след констатиране на събитието
или не по-късно от 30 дни от неговото възникване представя на министъра на околната
среда и водите информация относно:
1. обстоятелствата по възникването на
аварията;
2. опасните вещества, предизвикали възникването на аварията или утежняващи последствията от нея;
3. наличните данни, позволяващи да се
оценят последствията от аварията за здравето
на хората и за околната среда;
4. предприетите действия непосредствено
след възникване на аварията;
5. предвидените мерки за предотвратяване
на повторно възникване на авария;
6. предвидените мерки за ограничаване на
средносрочните и дългосрочните последствия
от аварията;
7. подробен анализ на мащабите на аварията съгласно критериите по приложение № 5.
(3) Операторът е длъжен да актуализира
информацията по ал. 2 и да я предостави
на органа по ал. 2 при получаване на нови
данни, свързани с причините за възникването на аварията и последствията от нея, ако
по-нататъшното разследване разкрие допълнителни факти, които променят получената
информация или направените изводи.
Чл. 116д. (1) Операторите на предприятия
и/или съоръжения с нисък и висок рисков
потенциал и кметовете на засегнатите общини
предоставят редовно на засегнатата общественост ясна и разбираема информация относно
аварийното планиране за тези предприятия/
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съоръжения и необходимите мерки и поведение
при възникване на голяма авария.
(2) Докладът за безопасност и списъкът с
опасните вещества се предоставят на обществеността при поискване.
(3) Обхватът, съдържанието и начинът на
предоставяне на информацията по ал. 1 и 2
се определят с наредбата по чл. 103, ал. 9.
(4) Решенията за предоставяне на информация по ал. 2 може да се обжалват по реда
на глава трета, раздел ІV от Закона за достъп
до обществена информация.
(5) Предоставената по ал. 1 и 2 информация
трябва да е в съответствие с нормативните
изисквания за достъп до информация, класифицирана като държавна или служебна тайна,
и/или за защита на личните данни.
Чл. 116е. (1) Операторът на предприятие
и/или съоръжение с висок рисков потенциал
преразглежда и при необходимост актуализира
доклада за безопасност:
1. на подходящи интервали не по-дълги
от 5 години;
2. след възникване на голяма авария на
територията на предприятието/съоръжението;
3. по своя инициатива или при поискване от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по околна среда или от директора
на съответната РИОСВ или оправомощени от
тях длъжностни лица при наличие на нови
данни, обстоятелства или научна информация, свързани с безопасната експлоатация на
предприятието и/или съоръжението, включително заключения, произтичащи от анализа
на аварии или квазиаварии, както и от развитието на познанията относно оценката на
опасностите;
4. при изменения в предприятието/съоръжението или в даден процес, или в естеството, физичната форма или количеството на
опасните вещества, които биха могли да имат
значителни последствия за опасностите от
големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието/съоръжението
в предприятие/съоръжение с нисък рисков
потенциал или при несъответствия с вече одоб
рен доклад за безопасност на предприятието.
(2) Операторът по ал. 1 проверява, преразглежда и при необходимост актуализира
вътрешния авариен план:
1. на подходящи интервали не по-дълги
от три години;
2. след възникване на голяма авария на
територията на предприятието/съоръжението;
3. при настъпили промени в предприятието или съставните части на единната
спасителна система по Закона за защита
при бедствия, наличие на нови технически
познания, както и познания относно реагирането при големи аварии.
(3) Когато въз основа на преразглеждане
на документите по ал. 1 и/или 2 операторът
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установи, че не се налага актуализация, той
документира данните и зак люченията от
извършеното преразглеждане и предоставя
документацията на комисията по чл. 157а,
ал. 2 при проверка.
(4) В случаите по ал. 2 операторът предоставя актуализирания вътрешен авариен план
на комисията по чл. 157а, ал. 2 за целите на
контрола и за актуализиране на външния
авариен план от кмета на засегнатата община.
Чл. 116ж. (1) В 7-дневен срок след актуализиране на доклада за безопасност операторът
по чл. 116е, ал. 1 подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна
среда заявление за одобряване на актуализирания доклад, в което посочва причините и
обстоятелствата за извършената актуализация
и описва направените в него промени.
(2) Към заявлението по ал. 1 операторът
прилага:
1. актуализирания доклад за безопасност;
2. актуализирани документи по чл. 107,
ал. 1, т. 2 и 3, когато промените налагат това;
3. документ за платена такса по чл. 71, ал. 1.
(3) В случаите по чл. 116е, ал. 1, т. 4 операторът подава до изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по околна среда
актуализирания доклад за безопасност в найранния момент, но не по-късно от 4 месеца
преди планираната дата за осъществяване на
измененията, като прилага:
1. копие на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III,
че планираното изменение/разширение на
предприятието/съоръжението или на части
от тях не е предмет на процедура по глава
шеста, раздел III, или
2. копие на влязло в сила решение за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на планираното изменение/
разширение на предприятието/съоръжението,
с което е решено да не се извършва ОВОС,
с мотиви за потвърждаване на безопасните
разстояния до предприятието/съоръжението
съгласно чл. 99б, ал. 5, или
3. копие на влязло в сила решение по
ОВОС за одобряване на инвестиционното
предложение за изменение/разширение с
мотиви за потвърждаване на безопасните
разстояния до предприятието/съоръжението
съгласно чл. 99б, ал. 5, в което се посочват
видът и количеството на опасните вещества
по приложение № 3 и дейностите и съоръженията, в които ще са налични тези вещества.
(4) При получаване на актуализиран доклад за безопасност по ал. 2 изпълнителният
директор на Изпълнителната агенци я по
околна среда провежда процедурата по реда
на чл. 112 – 116 и издава ново решение за
одобряване или неодобряване на актуализирания доклад за безопасност.
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Чл. 116з. (1) Когато въз основа на информацията в ДППГА, в доклада за безопасност
или в резултат на проверките по чл. 157а, ал. 2
изпълнителният директор на ИАОС или директорът на съответната РИОСВ идентифицира
предприятия и/или съоръжения с нисък или
висок рисков потенциал или група от такива
предприятия, за които съществува опасност
от възникване на ефект на доминото поради
тяхната близост, географско положение или
списъка с опасните вещества, което увеличава опасността или последствията от големи
аварии, и уведомява за това операторите на
тези предприятия/съоръжения.
(2) В случаите по ал. 1 операторите са
длъжни да:
1. обменят информация за характера и степента на опасност от възникване на голяма
авария в предприятията/съоръженията;
2. актуализират информацията по т. 1, като
вземат предвид естеството и мащаба на опасността от голяма авария в своите политики за
предотвратяване на големи аварии, системи
за управление на мерките за безопасност,
доклади за безопасност и аварийните планове
на предприятията.
(3) В случаите по ал. 1 операторите си
сътрудничат при:
1. предоставяне на информация по чл. 116д,
ал. 1 на обществеността и на съседни обекти,
които не попадат в обхвата на този раздел;
2. предоставяне на информация, необходима
за изготвянето на външен авариен план от
кмета на общината, на чиято територия се
намира предприятието/съоръжението.“
§ 9. В чл. 118, ал. 4, т. 2 думите „т. 1, буква
„д“ и“ се заличават.
§ 10. В чл. 154, ал. 1, т. 2 думите „по оценка на въздействие върху околната среда“ се
заличават.
§ 11. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „оператора, на който е
издадено разрешително по чл. 104, ал. 1“ се
заменят с „операторите на предприятия и/
или съоръжения, класифицирани с нисък
или висок рисков потенциал в съответствие
с чл. 103, ал. 2“.
2. В ал. 2 след думите „съставени от“
се добавя „оправомощени“ и след думите
„вътрешните работи“ се поставя запетая, а
думите „и оправомощени представители на“
се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисиите по ал. 2 провеждат планиран
и систематичен контрол на използваните в
предприятията/съоръженията по ал. 1 системи
от техническо, организационно или управленско естество с цел да се гарантира, че:
1. операторът може да удостовери, че
прилага подходящите мерки при различните
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дейности на предприятието за предотвратяване
на големи аварии;
2. операторът може да удостовери, че е
осигурил подходящи средства за ограничаване на последствията от големи аварии във
и извън обекта;
3. данните и информацията от доклада
за безопасност или всеки друг предоставен
доклад адекватно отразяват условията в предприятието/съоръжението;
4. операторът изпълнява задълженията си
по чл. 103, ал. 1 – 5, чл. 104, ал. 5 и 6, чл. 105,
ал. 1, чл. 106, ал. 1, 3, 5 и 6, чл. 107, ал. 1, 3 и
4, чл. 109, чл. 112, ал. 1 и 3, чл. 113, ал. 3 и 4,
чл. 116г, чл. 116д, ал. 1, чл. 116е, чл. 116ж, ал. 1,
чл. 116з, ал. 2 и наредбата по чл. 103, ал. 9;
5. кметовете на общини, на чиято територия
се намират предприятия и/или съоръжения с
висок рисков потенциал, изпълняват задълженията си по чл. 108, ал. 1 – 3 и ал. 5 – 6.“
4. В ал. 4 в текста преди т. 1 след думата
„проверки“ се добавя „по ал. 2“.
5. Алинеи 5 – 9 се изменят така:
„(5) Директорите на РИОСВ след съгласуване с органите по ал. 2 разработват и
при необходимост преразглеж дат планове
за контролната дейност за предприятията/
съоръженията по ал. 1 за контролираната от
тях територия.
(6) Плановете за контролна дейност по
ал. 5 съдържат:
1. обща оценка на проблемите във връзка
с безопасността;
2. териториален обхват на плана;
3. списък на предприятията/съоръженията
по ал. 1;
4. списък на групите от предприятия/
съоръжения по ал. 1, при които е възможен
ефектът на доминото съгласно чл. 116з, ал. 1;
5. списък на предприятията/съоръженията
по ал. 1, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да
увеличат риска или последствията от голяма
авария в тези предприятия/съоръжения;
6. процедури за извършване на съвместни
планови проверки на място, включително
програмите за такива проверки;
7. процедури за извършване на извънредни
проверки на място;
8. разпоредби за сътрудничество между
различните контролни органи.
(7) Въз основа на плановете по ал. 5 министърът на околната среда и водите:
1. утвърждава със заповед и при необходимост актуализира годишен план за контролна
дейност на предприятията/съоръженията по
ал. 1 на територията на страната и определя
поименния състав и председателите на комисиите по ал. 2;
2. оправомощава със заповед председателите на комисиите по ал. 2 да съставят
констативни протоколи за извършените про-
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верки, да дават задължителни предписания
и да съставят актове за констатирани при
проверките административни нарушения.
(8) Въз основа на плана за контролна дейност по ал. 7, т. 1 директорите на РИОСВ след
съгласуване с органите по ал. 2 разработват
програми за провеждане на планови проверки
на всички предприятия/съоръжения в плана,
в които се посочва честотата на проверките за
различните видове предприятия/съоръжения.
(9) Честотата на проверките по ал. 2 се
определя въз основа на системна оценка на
опасностите в съответните предпри яти я/
съоръжения и е най-малко веднъж годишно
за предприятия и съоръжения с висок рисков
потенциал и най-малко веднъж на три години
за предприятия и съоръжения с нисък рисков
потенциал.“
6. Създават се ал. 10, 11 и 12:
„(10) Организацията на работата на комисиите по ал. 2 и формата на годишния план
по ал. 7 се определят с наредбата по чл. 103,
ал. 9.
(11) При извършване на оценката по ал. 9
се отчитат най-малко следните критерии:
1. потенциалното въздействие на съответното предприятие/съоръжение върху човешкото
здраве и околната среда;
2. спазването на изискванията на глава
седма, раздел I и на наредбата по чл. 103,
ал. 9 в тези предприятия/съоръжения;
3. изпълнението на мерките за предотвратяване и контрол на големи аварии и ограничаване на последствията от тях в съответствие
с одобрения доклад за безопасност и когато е
приложимо, условията и мерките в решението
по ОВОС за одобряване на инвестиционното
предложение за изграждане или изменение на
това предприятие/съоръжение;
4. в случаите, когато е приложимо, констатациите от други проверки за установяване
на съответствие с нормативните изисквания
в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване, аварийната и пожарната
безопасност или осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд в предприятието/
съоръжението.
(12) В едномесечен срок от получаването
на жалба, сигнал за голяма авария или квазиавария, инцидент или случай на неизпълнение
на разпоредбите на глава седма, раздел I или
на наредбата по чл. 103, ал. 9 комисията по
ал. 2 извършва извънредна проверка на място.“
§ 12. В чл. 157б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на протокола по ал. 1 след
извършване на всяка проверка председателят
на комисията по чл. 157а, ал. 2:
1. изготвя доклад до министъра на околната
среда и водите, в който представя констатираните факти и обстоятелства относно съот-
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ветствието на предприятието/съоръжението
с изискванията на глава седма, раздел I и на
наредбата по чл. 103, ал. 9 и при необходимост
посочва необходимите действия за привеждане
в съответствие от страна на оператора;
2. в срок до 4 месеца след извършване на
проверката:
а) съобщава писмено на оператора заключенията от извършената проверка и дава
задължителни предписания за предприемане
на съответните действия по т. 1, като определя
срок на оператора за изпълнението им;
б) публикува на интернет страницата на
съответната РИОСВ, на чиято територия се
намира предприятието/съоръжението, датата
на последната проверка по чл. 157а, ал. 2 или
посочва източника, от който тази информация може да е достъпна по електронен път,
и къде при подаване на заявление по реда на
глава втора може да се получи по-подробна
информация относно проверката и съответния
план за контролната дейност при спазване на
изискванията за обществен достъп до информацията за околна среда.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При установено с проверка значително
несъответствие с изискванията на глава седма,
раздел I или на наредбата по чл. 103, ал. 9 се
извършва нова проверка на място в срок до
6 месеца от датата на последната проверка.“
§ 13. В чл. 157в ал. 1 се изменя така:
„(1) При извършване на проверка комисиите
по чл. 157а, ал. 2 имат право да изискват необходимите данни, в т.ч. да възлагат пробонабиране и изпитване на проби от акредитирани
лаборатории и да събират необходимата информация за установяване на съответствието
с изискванията на глава седма, раздел I и на
наредбата по чл. 103, ал. 9, както и сведения,
справки и обяснение от проверяваните лица
и от трети лица, свързани с осъществяване
на контролираната дейност, за да се даде
възможност:
1. да се оценят вероятностите за възникване
на голяма авария;
2. да се определи размерът на възможното
увеличаване на вероятността или усложняване на обстоятелствата при възникването на
голяма авария;
3. за разработване на външен авариен план;
4. да се идентифицират веществата, които
поради физичната си форма, конкретните
условия на употреба и/или местоположението на предприятието/съоръжението могат да
породят необходимост от допълнително преразглеждане и актуализация на разработените
мерки за предотвратяване на големи аварии
и ограничаване на последствията от тях.“
§ 14. В чл. 162 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) За нарушенията по този закон физическите лица, областните управители, кметовете
на общини, кметовете на райони, кметовете на
кметства и длъжностните лица се наказват с
глоби от 200 до 20 000 лв., а на юридическите
лица и на едноличните търговци се налагат
имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв.“
2. В ал. 3 думите „100 лв.“ се заменят с „от
100 до 500 лв.“.
§ 15. Създава се чл. 162а:
„Чл. 162а. (1) На юридическо лице или
едноличен търговец, който при или по повод
извършване на дейността си със своето действие или бездействие допусне неразрешено изпускане на опасни химични вещества и смеси
и/или отпадъци от производствено, складово
или транспортно съоръжение или инсталация, в т.ч. тръбопровод, които не попадат в
обхвата на издадено разрешително по чл. 117,
се налага имуществена санкция в размер от
10 000 до 500 000 лв., а на физическите лица
се налага глоба от 300 до 3000 лв.
(2) При повторно нарушение имуществената
санкция, съответно глобата е в двоен размер.“
§ 16. В чл. 164, ал. 1 числото „100 000“ се
заменя с „500 000“.
§ 17. Създава се нов чл. 164в:
„Чл. 164в. (1) Министърът на околната
среда и водите или директорът на РИОСВ,
на чиято територия се намира предприятие
и/или съоръжение с нисък или висок рисков
потенциал, забранява с мотивирана заповед
експлоатацията на предприятието/съоръжението, в т.ч. складовото съоръжение, или на
части от тях, когато:
1. операторът не е изготвил и/или представил ДППГА, доклад за безопасност и/или
всяка друга информация, изисквана по този
раздел и наредбата по чл. 103, ал. 9;
2. операторът експлоатира предприятие и/
или съоръжение с висок рисков потенциал,
без да е получил решение по чл. 116, ал. 1,
т. 1 или след издадено решение по чл. 116,
ал. 1, т. 2;
3. предприятие и/или съоръжение с висок
рисков потенциал не съответства на решението
по чл. 116, ал. 1, т. 1;
4. мерките, прилагани от оператора, не
са достатъчни за предотвратяване на големи
аварии или ограничаване на последствията
от тях, или
5. в докладите за контролната дейност по
чл. 157б, ал. 2, т. 1 се съдържат констатации
на комисията по чл. 157а, ал. 2 за сериозни
нарушения от страна на оператора при пред
приемането на необходимите действия за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
от заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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(3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не
спира изпълнението є.“
§ 18. В чл. 166а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дейност без разрешително
по чл. 104, ал. 1 или без решение за изменение на разрешителното по чл. 116д, ал. 1“ се
заменят с „дейност без влязло в сила решение за одобряване на доклад за безопасност
по чл. 116, ал. 1, т. 1 или по чл. 116ж, ал. 4“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За неспазване на технически, организационни и/или управленски мерки за
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях в доклада за
безопасност, одобрен с решението по чл. 116,
ал. 1, т. 1, както и за неизпълнение на задълженията по чл. 103, ал. 2, 4 и 5, чл. 105, ал. 1,
т. 3, чл. 106, ал. 1, 3, 5 и 6, чл. 107, ал. 1, 3, 4
и 5, чл. 109, ал. 1 – 3, чл. 112, ал. 1, чл. 113,
ал. 3 и 4, чл. 116г, чл. 116е, чл. 116ж, ал. 1 – 3,
на физическото лице, ако не подлежи на потежко наказание, или на юридическото лице
се на лага глоба, съответно им у ществена
санкция от 10 000 до 20 000 лв.“
3. В ал. 3 думите „чл. 116а, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 104, ал. 5 и 6 и чл. 116з, ал. 2“.
4. В ал. 4 думите „чл. 108, ал. 1, чл. 116а,
ал. 3 и 4, чл. 116в, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“ се
заменят с „чл. 103, ал. 1 и чл. 113, ал. 1“.
§ 19. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 29 след думите „в рамките на предприятието“ се добавя „независимо на или под
земната повърхност“;
б) точка 29а се изменя така:
„29а. „Съхранение на опасни вещества“ е
наличие на определено количество опасни
вещества за целите на складирането, предоставяне на отговорно пазене или поддържане
в наличност.“;
в) в т. 29в:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) детски ясли и градини и специализирани институции за социални услуги за
деца, ученици или възрастни хора, училища
и висши училища, ученически и студентски
общежития, музикални, езикови и спортни
школи и центрове за работа с деца;“
бб) в буква „б“ след думата „заведения“
запетаята и текстът докрая се заличават;
вв) в буква „в“ в началото се добавя „увеселителни паркове и“;
гг) в буква „д“ накрая се добавя „и паркинги“;
дд) в буква „е“ накрая се добавя „в т.ч.
търговски центрове и супермаркети“;
г) създава се т. 29д:
„29д. „Инвестиционни предложения за
урбанизирано развитие“ са инвестиционни
предложения за: училища и висши училища,
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ученически и студентски общежития; лечебни
и здравни заведения; спортни обекти – стадиони и спортни зали; театри, киносалони,
концертни зали; железопътни гари, летища,
пристанища, автогари.“;
д) създава се т. 29е:
„29е. „Големи транспортни пътища“ са републиканските пътища по Закона за пътищата
и железопътните магистрали и железопътните
линии I и II категория по Закона за железопътния транспорт.“;
е) в т. 31 думите „или препарати“ се заличават и се създава изречение второ: „Предприятията/съоръженията са с нисък или висок
рисков потенциал.“;
ж) създават се т. 31а, 31б, 31в, 31г и 31д:
„31а. „Предприятие/съоръжение с нисък
рисков потенциал“ е предприятие/съоръжение,
в което има опасни вещества в количества,
равни или надвишаващи количествата, посочени в приложение № 3, част 1, колона 2, или
част 2, колона 2, но по-малки от количествата,
посочени в приложение № 3, част 1, колона 3,
или част 2, колона 3, когато е приложимо, като
се използва правилото за сумиране, посочено
в забележка 4 от приложение № 3.
31б. „Предприятие/съоръжение с висок
рисков потенциал“ е предприятие, в което
има опасни вещества в количества, равни
или надвишаващи количествата, посочени в
приложение № 3, част 1, колона 3, или част
2, колона 3, когато е приложимо, като се
използва правилото за сумиране, посочено в
забележка 4 от приложение № 3.
31в. „Съседно предприятие/съоръжение“ е
предприятие/съоръжение, което е разположено в такава близост до друго предприятие/
съоръжение, която увеличава опасността или
последствията от голяма авария.
31г. „Ново предприятие/съоръжение“ е:
а) п ред п ри я т ие/с ъор ъжен ие, кое т о с е
въвежда в експлоатация или е изградено на
1 юни 2015 г. или след тази дата, или
б) действаща площадка, която попада в
обхвата на глава седма, раздел I, или предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал,
което поради изменения на съоръженията или
дейностите, довели до промяна на списъка с
опасни вещества, към 1 юни 2015 г. или след
тази дата става предприятие/съоръжение с
висок рисков потенциал или с нисък рисков
потенциал;
в) действаща площадка, която попада в
обхвата на глава седма, раздел I, или предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което става предприятие/съоръжение с
висок рисков потенциал или с нисък рисков
потенциал към 1 юни 2015 г. или след тази
дата поради причини, различни от тези по
буква „б“.
31д. „Съществуващо предприятие/съоръжение“ е предприятие/съоръжение, което
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към 31 май 2015 г. попада в обхвата на глава
седма, раздел I, и от 1 юни 2015 г. е предприятие/съоръжение, чиято класификация като
предприятие/съоръжение с нисък или с висок
рисков потенциал остава непроменена.“;
з) създават се нови т. 45 и 46:
„45. „Смес“ е смес или разтвор, състоящи
се от две или повече вещества.
46. „Наличие на опасни вещества“ е действителното или предполагаемото наличие на
опасни вещества в предприятието/съоръжението или на опасни вещества, за които с
основание може да се предположи, че ще
се образуват при загубата на контрол върху
процесите, включително дейностите по складиране в някое от съоръженията в предприятието, в количества, равни или надвишаващи
праговите количества от част 1 или част 2 от
приложение № 3.“;
и) точка 53а се отменя;
к) в т. 54 буква „б“ се изменя така:
„б) за целите на глава седма, раздел I – всяко вещество или смес, к ласифицирано в
една или повече от категориите на опасност,
посочени в част 1 на приложение № 3, или
поименно изброено в част 2 на приложение
№ 3, включително под формата на суровина,
продукт, страничен продукт, остатък или
междинен продукт, включително вещество,
което е възможно да се получи в резултат на
протичането на странична реакция или при
възникването на авария;“
л) точка 54а се изменя така:
„54а. „Голяма авария“ е възникване на
голяма емисия, пожар или експлозия, която
става в резултат на неконтролируеми събития
в хода на операциите на всяко предприятие
или съоръжение в обхвата на глава седма,
раздел I, и която води до сериозна опасност
за човешкото здраве и/или за околната среда,
която опасност е непосредствена, забавена,
вътре или вън от предприятието и включва
едно или повече опасни вещества, класифицирани в една или повече от категориите на
опасност, посочени в част 1 на приложение
№ 3 или поименно изброени в част 2 на приложение № 3.“;
м) точка 54б се отменя;
н) създават се т. 54в, 54г и 54д:
„54в. „Опасност“ е вътрешно свойство на
опасни вещества или физическа ситуация с
възможности за нанасяне на вреда на човешкото здраве и/или на околната среда.
54г. „Опасност от химично вещество“ е
характерно свойство на опасно вещество, от
което във физическата ситуация, в която то се
намира, произтича възможност от увреждане
на човешкото здраве и/или на околната среда.
54д. „Риск“ е вероятността от възникване
на специфичен ефект в рамките на определен
период или при определени условия.“;
о) в т. 71 след думите „разрешителните и“
се добавя „решенията и“.
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2. Параграф 2а се изменя така:
„§ 2а. Този закон въвежда разпоредбите на
Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно
контрола на опасностите от големи аварии,
които включват опасни вещества, за изменение
и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО
на Съвета (ОВ, L 197/1 от 24 юли 2012 г.).“
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§ 20. В § 12а от преходните и заключителните разпоредби в ал. 2 думите „на становището или“ и „становища или“ се заличават.
§ 21. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и 2, в т. 10, буква „б“ думите „обекти с
обществено предназначение“ се заменят със
„за урбанизирано развитие“.
§ 22. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 103, ал. 1

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Към опасните вещества, които са класифицирани в категориите на опасност, посочени в част 1,
колона 1 от това приложение, се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 1,
колони 2 и 3.
Когато дадено вещество или група вещества, изброени в част 2, попада и в класификацията от
част 1, трябва да се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 2, колони 2 и 3.
Част 1
Категории опасни вещества
Част 1 включва всички опасни вещества, попадащи в категориите на опасност, посочени в колона 1:
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 Прагови количества (в тонове)
Нисък рисков
потенциал

Висок рисков
потенциал

Раздел „Н“ – Опасности за здравето
Н1 Остра токсичност, Категория 1, всички пътища на експозиция

5

20

Н2 Остра токсичност
– Категория 2, всички пътища на експозиция
– Категория 3, инхалаторен път на експозиция (виж забележка 7)
Н3 Специфична токсичност за определени органи – еднократна
експозиция
STOT SE, Категория 1
Раздел „Р“ – Физични опасности

50

200

50

200

Р1а Експлозиви (виж забележка 8)
– Нестабилни експлозиви, или
– Експлозиви, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6, или
– Вещества или смеси, които имат експлозивни свойства съгласно
метод А.14 от Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май
2008 г. за установяване на методи на изпитване съгласно Регламент
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ, L 142, 31.5.2008 г., стр. 1) (виж забележка 9) и
не принадлежат към класовете на опасност – органични пероксиди
или самоактивиращи се вещества и смеси
Р1б Експлозиви (виж забележка 8)
Експлозиви, подклас 1.4 (виж забележка 10)
Р2 Запалими газове
Запалими газове, Категория 1 или 2
Р3а Запалими аерозоли (виж забележка 11.1)
„Запалими“ аерозоли, Категория 1 или 2, съдържащи запалими
газове Категория 1 или 2, или запалими течности Категория 1

10

50

50

200

10

50

150
(нетно тегло)

500
(нетно тегло)

5 000
(нетно тегло)

50 000
(нетно тегло)

50

200

10

50

Р3б Запалими аерозоли (виж забележка 11.1)
„Запалими“ аерозоли, Категория 1 или 2, несъдържащи запалими
газове Категория 1 или 2, или запалими течности Категория 1 (виж
забележка 11.2)
Р4 Оксидиращи газове
Оксидиращи газове, Категория 1
Р5а Запалими течности
– Запалими течности, Категория 1, или

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 Прагови количества (в тонове)
Нисък рисков
потенциал

Висок рисков
потенциал

– Запалими течности, Категория 2 или 3, които се държат на температура под точката им на кипене, или
– Други течности с пламна температура ≤ 60 °C, които се съхраняват при температура над точката им на кипене (виж забележка 12)
Р5б Запалими течности
50
– Запалими течности, Категория 2 или 3, при които специфични
условия на експлоатация, като например високо налягане или висока температура, могат да създадат опасност от големи аварии, или
– Други течности с пламна температура ≤ 60 °C, при които специфични условия на експлоатация, като например високо налягане
или висока температура, могат да създадат опасност от големи
аварии (виж забележка 12)
Р5в Запалими течности
5 000
Запалими течности, Категория 2 или 3, които не са обхванати от
Р5а и Р5б
Р6а Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди
10
Самоактивиращи се вещества и смеси, тип А или B, или органични
пероксиди, тип А или B
Р6б Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди
50
Самоактивиращи се вещества и смеси, тип C, D, E или F, или
органични пероксиди, тип C, D, E или F
Р7 Пирофорни течности и твърди вещества
50
Пирофорни течности, Категория 1
Пирофорни твърди вещества, Категория 1
Р8 Оксидиращи течности и твърди вещества
50
Оксидиращи течности, Категория 1, 2 или 3, или
Оксидиращи твърди вещества, Категория 1, 2 или 3
Раздел „Е“ – Опасности за околната среда

200

50 000
50
200
200
200

Е1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1
Е2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2
Раздел „О“ – Други опасности

100

200

200

500

О1 Вещества и смеси с предупреждение за опасност EUH014

100

500

О2 Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими
газове, Категория 1
О3 Вещества и смеси с предупреждение за опасност EUH029

100

500

50

200

Част 2
Поименно изброени опасни вещества
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Прагови количества (в тонове)
Опасни вещества

САS номер

Нисък рисков Висок рисков
потенциал
потенциал
5 000
10 000

1. Амониев нитрат (виж забележка 13)

–

2. Амониев нитрат (виж забележка 14)

–

1 250

5 000

3. Амониев нитрат (виж забележка 15)

–

350

2 500

4. Амониев нитрат (виж забележка 16)

–

10

50

5. Калиев нитрат (виж забележка 17)

–

5 000

10 000

6. Калиев нитрат (виж забележка 18)

–

1 250

5 000

1

2

7. Арсенов пентаоксид, арсенова (V) киселина и/или 1303-28-2
солите им
8. Арсенов триоксид, арсениста (III) киселина и/или 1327-53-3
солите им

0,1
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Колона 2

Колона 3

Прагови количества (в тонове)
Опасни вещества

САS номер

9. Бром

7726-95-6

10. Хлор

7782-50-5

Нисък рисков Висок рисков
потенциал
потенциал
20
100
10

25

11. Никелови съединения в прахообразно, лесно за вдиш–
ване състояние: никелов моноксид, никелов диоксид, никелов сулфид, триникелов дисулфид, диникелов триоксид
12. Етиленимин
151-56-4

1

10

20

13. Флуор

7782-41-4

10

20

14. Формалдехид (концентрация ≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15. Водород

1333-74-0

5

50

16. Хлороводород (втечнен газ)

7647-01-0

25

250

–

5

50

18. Втечнени запа лими газове, К атегори я 1 и ли 2
–
(включително втечнен нефтен газ) и природен газ (виж
забележка 19)
19. Ацетилен
74-86-2

50

200

17. Оловни алкили

5

50

20. Етилен оксид

75-21-8

5

50

21. Пропиленоксид

75-56-9

5

50

22. Метанол

67-56-1

500

5 000

23. 4,4'-метилен бис(2-хлоранилин) и/или соли в прахо- 101-14-4
образно състояние
24. Метилизоцианат
624-83-9
25. Кислород

7782-44-7

26. 2 ,4-толуол диизоцианат
2,6-толуол диизоцианат
27. Дихлороанхидрид на въглената киселина (фосген)

584-84-9
91-08-7
75-44-5

28. Арсенов хидрид (арсин)

7784-42-1

29. Фосфин (фосфорен трихидрид)

7803-51-2

30. Серен дихлорид

10545-99-0

31. Серен триоксид

7446-11-9

32. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини
(включително ТХДД), преизчислени в ТХДД еквивалент
(виж забележка 20)
33. Следните канцерогенни вещества или смесите, съдържащи тези канцерогенни вещества, при концентрации
над 5 % от теглото:
а) 4-аминобифенил и/или неговите соли;
б) бензотрихлорид;
в) бензидин и/или соли;
г) бис (хлорметил) етер;
д) хлорметил метил етер;
е) 1,2-диброметан;
ж) диетилсулфат;
з) диметил сулфат;
и) диметилкарбомилхлорид;
к) 1,2-дибром-3-хлорпропан;
л) 1,2-диметилхидразин;
м) диметилнитрозамин;
н) хексаметилфосфорен триамид;
о) хидразин;
п) 2-нафтиламин и/или соли;
р) 4-нитродифенил, и
с) 1,3-пропансултон

0,01
0,15
200

2 000

10

100

0,3

0,75

0,2

1

0,2

1
1

15

–

–

75
0,001

0,5

2
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Колона 3

Прагови количества (в тонове)
Опасни вещества

САS номер

34. Нефтопродукти и алтернативни горива:
–
а) бензини и лигроини;
б) керосини (включително реактивно гориво);
в) газьоли (включително дизелови горива, горива за
домашно отопление и газьолни смеси);
г) тежки горива;
д) алтернативни горива, служещи за същите цели, със
свойства по отношение на запалимостта и опасностите
за околната среда, подобни на тези на продуктите, посочени в букви „а“ – „г“
35. Анхидриден амоняк
7664-41-7

Нисък рисков Висок рисков
потенциал
потенциал
2 500
25 000

50

200

36. Борен трифлуорид

7637-07-2

5

20

37. Сероводород

7783-06-4

5

20

38. Пиперидин

110-89-4

50

200

39. Бис(2-диметиламино-етил)(метил)амин

3030-47-5

50

200

40. 3-(2-етилхексилокси)пропиламин

5397-31-9

50

200

41. Смеси на натриев хипохлорит, класифицирани като
силно токсични за водните организми H400, Категория
1 (при условие че при отсъствие на натриев хипохлорит
сместа не се класифицира като силно токсична за водните
организми H400, Категория 1), съдържащи по-малко от
5 % активен хлор и некласифицирани в никоя от останалите категории на опасност в част 1 от това приложение
42. Пропиламин (виж забележка 21)
107-10-8

200

500

500

2 000

43. Терт-бутилов акрилат (виж забележка 21)

1663-39-4

200

500

44. 2-метил-3-бутененитрил (виж забележка 21)

16529-56-9

500

2 000

45. Тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (Дазо- 533-74-4
мет) (виж бележка 21)
46. Метилакрилат (виж забележка 21)
96-33-3

100

200

500

2 000

47. 3-метилпиридин (виж забележка 21)

108-99-6

500

2 000

48. 1-бром-3-хлорпропан (виж забележка 21)

109-70-6

500

2 000

Забележки:
1. Веществата и смесите се класифицират в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
2. Смесите се третират по същия начин като
чистите вещества, при условие че остават в границите на концентрацията, определена в съответствие със свойствата им съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, или в неговата последна адаптация
към техническия прогрес, в случай че не е изрично зададено процентно съдържание или друго
описание.
3. Изискванията за посочените по-горе количества се отнасят за всяко предприятие и/или
съоръжение по чл. 103, ал. 2.
Количествата, които се вземат предвид при
прилагането на глава седма, раздел І, са максималните количества, които са налични или има
вероятност да са налични във всеки един момент
в предприятието/съоръжението. Определени опасни вещества в дадено предприятие/съоръжение
могат да не бъдат отчитани при изчисляването
на цялото налично количество само ако са в
количества, равни или по-малки от 2 % от съответния праг за минимално количество, и ако
местоположението им в предприятието е такова,

че не би могло да породи голяма авария на друго
място в същото предприятие.
4. Следните правила, регулиращи добавянето на
опасни вещества или категории опасни вещества,
се прилагат, когато е целесъобразно:

В случай на предприятие/съоръжение, в което
никое отделно опасно вещество не присъства в
количество, равно или над съответните прагови
количества, се прилага следното правило, за да
се определи дали предприятието/съоръжението
е обхванато от съответните изисквания на глава
седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9.
Разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат по отношение на
предприятия с висок рисков потенциал, ако сумата:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/
QU5 + … е по-голяма или равна на 1,
където qx = количеството опасно вещество х
(или категория опасни вещества), попадащо в
част 1 или част 2,
и QUX = съответното прагово количество
за опасно вещество или категория х от част 1,
колона 3 или от част 2, колона 3.
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Разпоредбите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат по отношение
на предприятия с нисък рисков потенциал, ако
сумата:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/
QL5 + … е по-голяма или равна на 1,
където qx = количеството опасно вещество
х (или категория опасни вещества), попадащо в
част 1 или част 2,
и QLX = съответното прагово количество
за опасно вещество или категория х от част 1,
колона 2 или част 2, колона 2.
Съответното правило се използва за оценяване
на опасностите за здравето, физичните опасности и опасностите за околната среда и трябва да
бъде прилагано три пъти:
а) за сумирането на опасни вещества, изброени
в част 2, които попадат в клас остра токсичност
категория 1, 2 или 3 (инхалаторен път), или
специфична токсичност за определени органи,
еднократна експозиция, Категория 1, заедно с
опасни вещества, попадащи в раздел „Н“ – вписвания от Н1 до Н3 от част 1;
б) за сумирането на опасни вещества, изброени
в част 2, които са експлозиви, запалими газове,
запалими аерозоли, оксидиращи газове, запалими
течности, самоактивиращи се вещества и смеси,
органични пероксиди, пирофорни течности и
твърди вещества, оксидиращи течности и твърди
вещества заедно с опасни вещества, попадащи
в раздел „Р“ – вписвания от Р1 до Р8 от част 1;
в) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които се класифицират като опасни
за водната среда, остра опасност, Категория 1,
хронична опасност, Категория 1, или хронична
опасност, Категория 2, заедно с опасни вещества, попадащи в раздел „Е“ – вписвания Е1 и
Е2 от част 1.
Разпоредбите на глава седма, раздел I и на
наредбата по чл. 103, ал. 9 се прилагат, когато
някоя от сумите, получени при букви „а“, „б“
или „в“, е по-голяма или равна на 1.
5. В случай на опасни вещества, включително
отпадъци, които не са обхванати от Регламент
(ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това
са налични или има вероятност да са налични в
едно предприятие/съоръжение и притежават или
могат да притежават според условията, установени
в предприятието/съоръжението, еквивалентни
свойства по отношение на потенциал за големи
аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество,
попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и
на наредбата по чл. 103, ал. 9.
6. В случай на опасни вещества със свойства,
които водят до повече от една класификация за
целите на глава седма, раздел I и на наредбата по
чл. 103, ал. 9, се прилагат съответните най-ниски
прагови количества. За прилагането на правилото в забележка т. 4 се използва най-ниското
прагово количество за всяка група категории
от забележка т. 4, букви „а“, „б“ и „в“, които
отговарят на съответната класификация.
7. Опасни вещества, които попадат в клас
остра токсичност, Категория 3, орален път на
експозиция (Токсичен при поглъщане – H301),
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се включват във вписване Н2 Остра токсичност
в случаите, когато не може да бъде установена
нито класификация остра инхалаторна токсичност, нито остра дермална токсичност, поради
липсата на убедителни данни относно инхалаторна и дермална токсичност.
8. Класът на опасност „експлозиви“ включва
взривни изделия (виж раздел 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008). Ако
количеството на съдържащото се в изделието
експлозивно вещество или смес е известно, това
количество се взема предвид за целите на глава
седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.
Ако количеството на съдържащото се в изделието
експлозивно вещество или смес не е известно,
тогава за целите на глава седма, раздел I и на
наредбата по чл. 103, ал. 9 цялото изделие се
разглежда като експлозив.
9. Провеждането на изпитване за експлозивни свойства на вещества и смеси е необходимо
единствено когато по скрининговата процедура
съгласно допълнение 6, част 3 към Препоръките на ООН за превоза на опасни товари:
Ръководство за изпитвания и критерии на ООН
(Ръководството за изпитвания и критерии на
ООН) е установена потенциална възможност за
експлозивни свойства на веществото или сместа.
Допълнителни указания относно освобождаването от провеждане на изпитването могат да се
намерят в описанието на метода А.14 от приложението към Регламент (ЕО) № 440/2008 на
Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на
методи за изпитване в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1907/2006 г. на Европейския парламент
и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали
(reach) (ОВ, L 142/1 от 31 май 2008 г.).
10. Ако експлозивите от подклас 1.4 са неопаковани или преопаковани, те се вписват към
Р1а, освен ако бъде показано, че опасността все
още съответства на подклас 1.4, в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
11.1. Запалимите аерозоли са класифицирани
в съответствие с Наредбата за етикетиране на
аерозолните флакони и изискванията към тях
(обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 76 от
2006 г., бр. 93 и 97 от 2009 г. и бр. 30 от 2014 г.).
„Изключително запалимите“ и „запалимите“
аерозоли по Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
съответстват на запалими аерозоли, съответно
Категория 1 или 2 по Регламент (ЕО) № 1272/2008.
11.2. За да се използва вписването по т. 11.1,
трябва да се документира, че аерозолната опаковка не съдържа нито запалим газ, Категория
1 или 2, нито запалима течност, Категория 1.
12. Съгласно т. 2.6.4.5 в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 течностите с точка
на запалване над 35 °C няма нужда да бъдат
класифицирани в Категория 3, ако се получат
отрицателни резултати от продължителния тест
за горимост L 2, част III, раздел 32 от Ръководството за изпитвания и критерии на ООН.
Това обстоятелство не е валидно при специални
условия, като висока температура или налягане,
и поради това такива течности са включени във
вписването към Р5а и Р5б.
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13. Амониев нитрат (5000/10 000): торове,
които могат да се саморазграждат:
Вписването по т. 1, част 2 на приложение
№ 3 се отнася за сложни/комплексни торове на
основата на амониев нитрат (сложни/комплексни
торове, съдържащи амониев нитрат с фосфат и/
или поташ), които могат да се саморазграждат
според „UN Trough Test“ (виж Ръководство за
изпитвания и критерии на ООН, част III, подраздел 38.2) и в които азотното съдържание, дължащо се на присъствието на амониев нитрат, е:
13.1. между 15,75 % (15,75 тегловни % азотно
съдържание, дължащо се на присъствието на
амониев нитрат, отговаря на 45 % амониев нитрат)
и 24,5 % (24,5 тегловни % азотно съдържание,
дължащо се на присъствието на амониев нитрат,
отговаря на 70 % амониев нитрат) (тегловни), и/
или с не повече от 0,4 % общо запалими/органични вещества, или с такива, отговарящи на
изискванията на приложение III-2 към Регламент
(ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете
(ОВ, L 304/ от 21 ноември 2003 г.);
13.2. 5,75 % (тегловни) или по-малко и с незабранени запалими вещества.
14. Амониев нитрат (1250/5000): марка за
торове:
Вписването по т. 2, част 2 на приложение
№ 3 се отнася за прости торове на базата на
амониев нитрат и сложни/комплексни торове
на основата на амониев нитрат, които съответстват на изискванията на приложение III-2 към
Регламент (ЕО) № 2003/2003 и в които азотното
съдържание като резултат от амониевия нитрат е:
14.1. повече от 24,5 % (тегловни), освен за
смеси от прости торове на базата на амониев
нитрат с доломит, варовик и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90 %;
14.2. повече от 15,75 % (тегловни) за смеси от
амониев нитрат и амониев сулфат;
14.3. повече от 28 % (тегловни) (28 тегловни %
азотно съдържание, дължащо се на присъствието
на амониев нитрат, отговаря на 80 % амониев
нитрат) за смеси от прости торове на базата на
амониев нитрат с доломит, варовик и/или калциев
карбонат с чистота най-малко 90 %.
15. Амониев нитрат (350/2500): технически
клас:
Вписването по т. 3, част 2 на приложение № 3
се отнася за амониев нитрат и смеси от амониев
нитрат, в които азотното съдържание, дължащо
се на присъствието на амониев нитрат, е:
15.1. между 24,5 % и 28 % (тегловни) и които
съдържат не повече от 0,4 % запалими вещества;
15.2. повече от 28 % (тегловни) и които съдържат не повече от 0,2 % запалими вещества;
15.3. водни разтвори на амониев нитрат, в
които концентрацията на амониев нитрат е повече от 80 % (тегловни).
16. Амониев нитрат (10/50): „материали, които не отговарят на спецификациите“ и торове,
неотговарящи на теста за детонация:
Вписването по т. 4, част 2 на приложение
№ 3 се отнася за:
16.1. материали, бракувани при производствения процес, и за амониев нитрат и смеси
от амониев нитрат, прости торове на базата на
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амониев нитрат и сложни/комплексни торове
на основата на амониев нитрат, посочени в
забележки т. 14 и 15, които са или са били върнати от крайния потребител на производителя
в съоръжение за временно складиране или технологична инсталация за преработка, рециклиране или обработка за безопасна употреба, тъй
като вече не съответстват на спецификациите в
забележки т. 14 и 15;
16.2. торовете, посочени в забележка т. 13.1
и забележка т. 14, които не отговарят на изискванията на приложение III-2 към Регламент
(ЕО) № 2003/2003.
17. Калиев нитрат (5000/10 000):
Вписването по т. 5, част 2 на приложение
№ 3 се отнася за сложни торове на основата
на калиев нитрат (под формата на гранули или
микрогранули), които имат същите опасни свойства като чистия калиев нитрат.
18. Калиев нитрат (1250/5000):
Вписването по т. 6, част 2 на приложение
№ 3 се отнася за сложни торове на основата на
калиев нитрат (под формата на кристали), които имат същите опасни свойства като чистия
калиев нитрат.
19. Подобрен биогаз:
За целите на прилагането на глава седма,
раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9 подобреният биогаз може да се класифицира съгласно
вписването по т. 18, част 2 на приложение № 3
от това приложение, когато е бил обработен в
съответствие с приложимите стандарти за рафиниран и подобрен биогаз при гарантиране на
еквивалентно качество на това на природния газ,
включително съдържанието на метан, и който
съдържа максимум 1 % кислород.
20. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини:
Количествата на полихлордибензофурани и
полихлордибензодиоксини се изчисляват посредством следните фактори:
Фактор за токсична еквивалентност (TEF), СЗО 2005
2,3,7,8-ТХДД

1 2,3,7,8-ТХДФ

0,1

1,2,3,7,8-ПХДД

1 2,3,4,7,8-ПХДФ

0,3

1,2,3,7,8-ПХДФ

0,03

1,2,3,4,7,8-ХсХДД

0,1

1,2,3,6,7,8-ХсХДД

0,1 1,2,3,4,7,8-ХсХДФ

0,1

1,2,3,7,8,9-ХсХДД

0,1 1,2,3,7,8,9-ХсХДФ

0,1

1,2,3,6,7,8-ХсХДФ

0,1

2,3,4,6,7,8-ХсХДФ

0,1

ОХДД

0,0003 1,2,3,4,6,7,8ХпХДФ
1,2,3,4,7,8,9ХпХДФ

0,01
0,01

ОХДФ
0,0003
(T = тетра, П = пента, Хс = хекса, Хп = хепта,
O = окта)
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Съгласно Van den Berg et al: Преизчисляване
на факторите за токсична еквивалентност при
хора и бозайници за диоксини и съединения,
подобни на диоксините, Световната здравна
организация, 2005 г.
21. В случаите, когато това опасно вещество
попада в Категория Р5а – запалими течности,
или Р5б – запалими течности, за целите на глава седма, раздел I и наредбата по чл. 103, ал. 9
се прилагат най-ниските прагови количества.“

§ 23. Приложение № 5 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 111, ал. 1, т. 3
Критерии за докладване на голяма авария
I. Всяка голяма авария, описана в т. 1, или
която води до поне едно от последстви ята,
описани в т. 2 – 5, се докладва до Комисията.
Голяма авария е, която:
1. включва опасни вещества в количества не
по-малки от 5 на сто от пределните количества
съгласно приложение № 3, част 1, колона 3 или
част 2, колона 3 и причинява пожар, експлозия
или изпускане на опасни вещества;
2. причинява поне едно от следните неблагоприятни последствия върху живота и здравето
на хората и върху инфраструктурата в района
на предприятието и/или съоръжението:
а) смъртен случай;
б) шестима ранени в предприятието и/или
съоръжението (хоспитализирани най-малко за
24 часа);
в) един ранен извън предприятието и/или
съоръжението (хоспитализиран най-малко за
24 часа);
г) повредени и неизползваеми вследствие на
аварията жилищни сгради извън предприятието
и/или съоръжението;
д) и звеж да не на з ас ег нат о т о нас е лен ие
(евакуация) извън зоната на аварията за не
по-малко от два часа (произведението от броя
на евакуираните лица и броя часове трябва да
е най-малко 500);
е) престой на засегнатото население в защитни съоръжения в зоната на аварията за не
по-малко от два часа (произведението от броя
на евакуираните лица и броя часове трябва да
е най-малко 500);
ж) прекъсване на водоснабдяването, електроснабдяването, подаването на газ, телефонните
услуги в зоната на аварията или в зоната на
въздействие за повече от два часа (произведението от броя хора и броя часове трябва да е
най-малко 1000);
3. причинява непосредствено увреждане или
замърсяване над пределно допустимите норми
за компоненти на околната среда със следните
характеристики:
3.1. постоянно или дълготрайно увреждане
на сухоземни местообитания:
а) 0,5 хектара или повече от дадено местообитание с природозащитно значение или друго
значение за околната среда, защитено по силата
на нормативен или административен акт;
б) 10 хектара или повече от дадено по-широко
разпространено местообитание, включително
земеделски земи;
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3.2. значително или дълготрайно замърсяване
на пресни води и морски местообитания:
а) на 10 км или повече от река или канал;
б) на 1 хектар или повече от изкуствено или
естествено езеро;
в) на 2 хектара или повече от делта;
г) на 2 хектара или повече от брегова зона
или открито море;
3.3. значително замърсяване на водоносен
хоризонт или подземни води на 1 хектар или
повече;
4. причинява една от следните имуществени
щети:
а) щ е т и в п р е д п р и я т и е т о – н а й - м а л к о
4 млн. лв.;
б) щети извън предприятието – най-малко
1 млн. лв.;
5. трансгранични въздействия: всяка голяма авария, в която пряко е включено опасно
вещес т во, п ри ч и н я ва що въ здейс т вие извън
територията на страната.
II. Аварии или квазиаварии, които не отговарят на описаните в т. I количествени критерии,
но са от особен технически интерес за предотвратяването на големи аварии и ограничаването
на последствията от тях, се докладват до Комисията по преценка на органа по чл. 111, ал. 1.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения са длъжни да
подадат уведомлението по чл. 103, ал. 2 в
срок до 1 юни 2016 г.
§ 25. Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения с нисък рисков
потенциал са длъжни да подадат доклада
по чл. 105, ал. 1, т. 5 в срок до 1 юни 2016 г.
§ 26. Операторите на съществуващи предприятия и/или съоръжения с висок рисков
потенциал са длъжни да подадат документите
по чл. 107, ал. 1 в срок до 1 юни 2016 г.
§ 27. Разпоредбите на § 24, 25 и 26 не
се прилагат, когато операторът е изготвил
съответните документи и ги е внесъл до
компетентния орган преди 1 юни 2015 г.,
като информацията, съдържаща се в тях, е
останала непроменена и е в съответствие с
изискванията на глава седма, раздел I и на
наредбата по чл. 103, ал. 9.
§ 28. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на околната среда и водите изготвя и публикува на
интернет страницата на Министерството на
околната среда и водите график за подаване
на документите по § 24, 25 и 26. Графикът
се съгласува с изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по околна среда.
§ 29. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон разрешителни по чл. 104, ал. 1
запазват действието си при спазване на условията за разрешаване, при които са издадени, до подаване на заявление за одобряване
на актуализиран доклад за безопасност на
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предприятието/съоръжението в съответствие
с чл. 116ж.
(2) Започналите до влизането в сила на
този закон производства за издаване и преразглеж дане на разрешителни по чл. 104,
ал. 1 се довършват по досегашния ред.
§ 30. Срокът по чл. 88, ал. 4 се прилага
и за становищата по екологична оценка или
решенията, с които е преценено да не се
извършва екологична оценка, издадени до
влизането в сила на този закон.
§ 31. В Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични
щети (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 12,
32 и 35 от 2009 г., бр. 77 и 98 от 2010 г., бр. 92
от 2011 г. и бр. 14 и 53 от 2012 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, т. 7 накрая се добавя „освен
когато бедственото положение е в резултат
от случаи по смисъла на чл. 3“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Базисно състояние“ е състоянието по
време на щетите на природните ресурси и
услуги, които биха били налице, ако не бяха
настъпили екологичните щети, оценено въз
основа на най-добрата налична информация.“;
б) в т. 23 думите „включени в границите
на защитените зони, съгласно Закона за
биологичното разнообразие“ се заличават.
3. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. Извършване на дейности по използване
на водите и водните обекти, в т.ч.:
а) всички зауствания в повърхностни води на
отпадъчни води, с които се изпускат опасни вещества, посочени в наредбите по чл. 135, ал. 1,
т. 9 и 17 от Закона за водите, за които се
изисква предварително регламентиране в
издаваните разрешителни за заустване съгласно Закона за водите и в комплексните
разрешителни по Закона за опазване на
околната среда;
б) отвеждания на вещества в подземните
води, инжектиране на замърсители в подземните води, водовземане и завиряване на
воден обект, за които се изисква издаване
на разрешително по смисъла на Закона за
водите.“;
б) в т. 4 след думите „химични вещества“
се добавя „и смеси“, а думата „препарати“
се заменя със „смеси“;
в) в т. 6 думата „препарати“ се заменя
със „смеси“;
г) точка 9 се изменя така:
„9. Извършване на дейности по превоз на
отпадъци, в т.ч. внос, износ и транзит на отпадъци по смисъла на глава пета, раздел ІV
от Закона за управление на отпадъците.“;
д) в т. 10 накрая се добавя „съгласно Закона за подземните богатства“.
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§ 32. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77,
88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34,
37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.,
бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54
и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82
и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от
2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г. и бр. 35
от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 125, ал. 7 след думите „по реда
на глава шеста“ се добавя „и глава седма,
раздел I“.
2. В чл. 128 се създава ал. 15:
„(15) Съгласуването на проектите за подробни устройствени планове за изграждане
или реконструкция на предприятия и/или
съоръжения с нисък или висок рисков потенциал съгласно глава седма, раздел I от Закона
за опазване на околната среда се извършва
от министъра на околната среда и водите
или директора на съответната регионална
инспекция по околната среда и водите по
реда на чл. 127, ал. 2.“
3. В чл. 142, ал. 5 се създава т. 10:
„10. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване
на последствията от тях за човешкото здраве
и околната среда по глава седма, раздел I от
Закона за опазване на околната среда.“
4. В чл. 148, ал. 8, изречение второ след
думите „решение, с което е преценено да
не се извършва ОВОС“ се поставя запетая
и се добавя „както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане
или реконструкция на предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал или
на части от него“.
5. В чл. 149, ал. 6 след думите „решение
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС“ се поставя запетая и
се добавя „както и решение за одобряване
на док лад за безопасност за изг ра ж дане
или реконструкция на предприятие и/или
съоръжение с висок рисков потенциал или
на части от него“.
§ 33. Министерският съвет приема наредбата по чл. 103, ал. 9 в тримесечен срок от
влизането в сила на този закон.
§ 34. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 30 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5171

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, приет от ХLIІI Народно събрание
на 30 юли 2015 г.
Издаден в София на 3 август 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за възстановяване и преструктуриране на
к р ед и т н и и нс т и т у ц и и и и н ве с т и ц ион н и
посредници
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет и обхват
Чл. 1. (1) С този закон се определят правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на:
1. кредитни институции (банки), за които
Българската народна банка (БНБ) е издала
лиценз за извършване на банкова дейност;
2. инвестиционни посредници, получили
лиценз за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор (Комисията) по чл. 5,
ал. 2, т. 3 и 6 и по чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона
за пазарите на финансови инструменти;
3. финансови институции със седалище в
държава членка, когато финансовата институция е дъщерно дружество на банка или
инвестиционен посредник, лицензирани в Република България, или на дружество, посочено
в т. 4 или 5, и попада в обхвата на надзора
върху предприятието майка на консолидирана
основа съгласно чл. 6 – 17 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 г. (ОВ, L 176/1 от
27 юни 2013 г.), наричан по-нататък Регламент
(ЕС) № 575/2013;
4. финансови холдинги, смесени финансови
холдинги и холдинги със смесена дейност със
седалище в Република България;
5. финансови холдинги майки и смесени
финансови холдинги майки от Европейския
съюз, когато са обект на надзор на консолидирана основа от БНБ или от Комисията;
6. клонове в Република България на кредитни институции и инвестиционни посредници от трети държави в съответствие със
специалните условия, предвидени в този закон;
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7. клонове в Република България на кредитни институции и инвестиционни посредници
със седалище в други държави членки – в
случаите, предвидени в този закон.
(2) Когато упражнява правомощията си
и прилага изискванията на този закон по
отношение на лице по ал. 1, БНБ, съответно
Комисията, взема предвид естеството на неговата стопанска дейност, акционерна структура,
правна форма, рисков профил, размер и правен
статус, неговата взаимосвързаност с други
институции или с финансовата система като
цяло, обхвата и сложността на дейностите му,
както и дали извършва инвестиционни услуги
или дейности съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона
за пазарите на финансови инструменти.
Орган за преструктуриране на кредитни
институции
Чл. 2. (1) Българската народна банка е орган
за преструктуриране по отношение на субектите по чл. 1, ал. 1, които подлежат на надзор
или консолидиран надзор от БНБ. Решенията
на БНБ като орган за преструктуриране се
вземат от Управителния съвет на БНБ, освен
ако в този закон е предвидено друго.
(2) Управителният съвет на БНБ определя
самостоятелно структурно звено, което го
подпомага при упражняване на функциите
по ал. 1, което е отделно и независимо от
структурните звена, ангажирани със задачи
по осъществяване на банковия надзор и на
други функции на БНБ.
(3) Управителният съвет на БНБ приема
и публикува на своята интернет страница
вътрешни правила за работата на звеното по
ал. 2, включително относно опазването на
професионалната тайна и обмена на информация с други структурни звена в БНБ и с
други органи.
(4) Звеното по ал. 2 си сътрудничи активно
при подготовката, планирането и изпълнението на решенията за преструктуриране с
Управление „Банков надзор“ на БНБ, както
и с Комисията, когато е необходимо.
Орган за преструктуриране на инвестиционни
посредници
Чл. 3. (1) Комисията за финансов надзор е
орган за преструктуриране по отношение на
субектите по чл. 1, ал. 1, които подлежат на
надзор от Комисията и не са кредитни институции, и субектите, които подлежат на консолидиран надзор от Комисията. Решенията на
Комисията като орган за преструктуриране
се вземат по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията
за финансов надзор, освен ако в този закон
е предвидено друго.
(2) В правилника на Комисията се определя самостоятелно структурно звено, което
подпомага Комисията и члена на комисията
по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за фи-
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нансов надзор при упражняване на функциите
им по ал. 1, което е отделно и независимо от
функциите, свързани с упражняване на надзор на инвестиционната дейност и от другите
функции на Комисията.
(3) В правилника на Комисията се определят правила за работата на звеното по ал. 2,
включително относно опазването на професионалната тайна и обмена на информация с
други структурни звена в Комисията и с други
органи. Правилата за работа се публикуват
на интернет страницата на Комисията.
(4) Звеното по ал. 2 си сътрудничи активно
при подготовката, планирането и изпълнението на решенията за преструктуриране с
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията, както и с БНБ, когато
е необходимо.
Информиране и участие на министъра на
финансите
Чл. 4. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2, съответно по чл. 3, информира незабавно министъра на финансите за решенията си
за предприемане на действия по преструктуриране и за прилагане на инструменти за
преструктуриране в предвидените от този
закон случаи.
(2) Решенията по ал. 1 подлежат на изпълнение след одобрението на министъра на
финансите в случаите, когато:
1. оказват или могат да доведат до неблагоприятно въздействие върх у публичните
финанси;
2. има обоснована вероятност да се стигне
до необходимост от използване на държавните
инструменти за финансова стабилизация по
глава четиринадесета, или
3. се вземат в условия на системна криза,
която засяга няколко институции или целия
финансов сектор.
(3) В случаите по ал. 2 органът за преструктуриране представя на министъра на
финансите решението по чл. 114 и най-малко
следната информация:
1. текущото финансово състояние на институцията;
2. плана за преструктуриране на институцията;
3. друга информация от значение за случая
по преценка на органа за преструктуриране
или по искане на министъра на финансите.
(4) В случаите по ал. 2 министърът на
финансите може да одобри решението или
да го отхвърли. При необходимост органът
за преструктуриране може да внесе промени
в решението в рамките на процедурата по
одобрение.
Сътрудничество между органите за преструктуриране
Чл. 5. (1) Българската народна банка и
Комисията сътрудничат с Европейския банков
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орган (ЕБО) при изпълнението на задълженията си по този закон в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на
Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ, L 331/12
от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък
Регламент (ЕС) № 1093/2010. Те незабавно предоставят на ЕБО информацията, необходима
за изпълнение на задълженията им съгласно
чл. 35 от същия регламент.
(2) Българската народна банка, съответно
Комисията, взема решения по този закон,
като отчита потенциалното им въздействие
във всички държави членки, на чиято територия извършва дейност институцията или
групата, като решенията свеждат до минимум
неблагоприятните последици за финансовата
стабилност и отрицателните икономически и
социални последици в тези държави членки.
(3) Българската народна банка, членовете
на управителния съвет и служителите на БНБ
не носят отговорност за вреди от действия
или бездействия при изпълнението на задълженията си съгласно този закон, освен ако са
действали умишлено.
(4) Комисията, нейните членове и служители не носят отговорност за вреди от действия
или бездействия при изпълнението на задълженията си съгласно този закон, освен ако са
действали умишлено.
(5) При преструктуриране на дружествата
по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 БНБ и Комисията
осъществяват взаимодействие, като участват, когато е необходимо, в консултации
при изготвянето и приемането на плановете
за преструктуриране и предприемането на
конкретни действия, обменят информация и
съгласуват действията си при планирането на
режима на преструктуриране.
Г л а в а

в т о р а

ПОДГОТОВК А НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
Раздел I
Планиране на възстановяването
Планове за възстановяване
Чл. 6. (1) Институция, която не е част от
група, подлежаща на консолидиран надзор,
изготвя и поддържа план за възстановяване,
който съдържа действия и мерки, които институцията може да предприеме за възстановяване
на финансовото си състояние при възникване
на значителни финансови затруднения. Планът
за възстановяване се счита за част от правилата за управление по смисъла на чл. 15,
ал. 1, т. 6 от Закона за кредитните институции, съответно за вътрешна организация по
смисъла на чл. 24 от Закона за пазарите на
финансови инструменти.
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(2) Институцията по ал. 1 извършва преглед
и актуализация на плана за възстановяване
най-малко веднъж годишно или след промяна
в правната є форма, структурата на управление или организационната є структура,
стопанската є дейност или финансовото є
състояние, която може да окаже съществено
влияние върху плана за възстановяване или
да наложи промяна в него.
(3) Съответният компетентен орган по Закона за кредитните институции или Закона за
пазарите на финансови инструменти може да
поиска от институция да актуализира плана
за възстановяване по-често от предвиденото
в ал. 2.
(4) В плана за възстановяване не може да
се предвижда достъп до или получаване на
извънредна публична финансова подкрепа.
(5) Когато е целесъобразно, в плана за
възстановяване може да се включи анализ
на възможностите банка да кандидатства при
посочени в плана условия за използването
улеснения от централна банка, като се определят и притежаваните от банката активи,
които се очаква да послужат за обезпечение.
(6) Планът за възстановяване съдържа
информацията по приложение № 1, освен ако
спрямо институцията са приложени опростени
изисквания съгласно чл. 25. Компетентният
орган може да поиска от институцията да
включи в плана за възстановяване и допълнителна информация.
(7) Планът за възстановяване включва
действия и мерки, които институцията може
да предприеме, ако са изпълнени условията
за ранна намеса по чл. 44, ал. 1.
(8) В плана за възстановяване се предвиждат подходящи условия и процедури за навременно прилагане на действията и мерките по
възстановяване, както и за широк набор от
възможности за избор на такива действия и
мерки. В плановете се разглеждат различни
сценарии на сериозни макроикономически и
финансови сътресения от значение за институцията, включително събития, обхващащи
цялата система, и сътресения, свързани с
отделни юридически лица и групи.
(9) Ръководният орган на институцията
одобрява плана за възстановяване, след което
планът се предоставя на съответния компетентен орган по Закона за кредитните институции или Закона за пазарите на финансови
инструменти.
Оценяване на плановете за възстановяване
Чл. 7. (1) В срок до 6 месеца от представянето на плана за възстановяване съгласно
чл. 6 и 8 и след консултация с компетентните
органи на държавите членки, в които се намират значими клонове, доколкото това е от
значение за съответния клон, компетентентният орган по Закона за кредитните инсти-
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туции или Закона за пазарите на финансови
инструменти извършва преглед на плана и
оценява съответствието му с изискванията
по чл. 6, като взема предвид доколко е обоснована вероятността:
1. с прилагането на предложените в плана
действия и мерки да се запази или възстанови
жизнеспособността и финансовото състояние
на институцията или на групата, като се
вземат предвид действията и мерките, които
институцията е предприела или планира да
предприеме;
2. планът и конкретните действия и мерки
при различните сценарии в плана да бъдат
приложени бързо и ефективно в условията
на финансови сътресения, като се избягват
във възможно най-голяма степен значителни
неблагоприятни последици за финансовата
система, включително и при сценарии, които
биха довели до прилагането на планове за
възстановяване от други институции в рамките на същия период.
(2) При оценяване на целесъобразността
на плановете за възстановяване компетентният орган по Закона за кредитните институции или Закона за пазарите на финансови
инструменти взема предвид съответствието
на капиталовата структура и структурата на
финансиране на институцията със степента
на слож ност на нейната организационна
структура и рисковия є профил. Планът за
възстановяване се предоставя на звеното по
чл. 2, ал. 2 или по чл. 3, ал. 2.
(3) В случай че звеното по чл. 2, ал. 2 или
по чл. 3, ал. 2 установи, че в плана за възстановяване са предвидени действия, които могат
да окажат неблагоприятно въздействие върху
възможността за преструктуриране на институцията, то може да отправи до компетентния
орган по Закона за кредитните институции или
Закона за пазарите на финансови инструменти
препоръки за промяна на плана.
(4) Компетентният орган по Закона за
кредитните институции или Закона за пазарите на финансови инструменти уведомява
институцията или предприятието майка от
Европейския съюз за своята оценка и когато
планът за възстановяване има съществени
слабости или са налице съществени пречки за
прилагането му, изисква от тях да представят
в двумесечен срок преработен план. С разрешение на компетентния орган срокът може
да бъде удължен с още един месец.
(5) Институцията или предприятието майка
от Европейския съюз могат да изразят становище по оценката на компетентния орган в
срок 14 дни от датата на уведомяване.
(6) Компетентният орган по Закона за кредитните институции или Закона за пазарите
на финансови инструменти може да изиска
от институцията или предприятието майка
от Европейския съюз да направят конкретни
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промени в преработения план, когато смята,
че слабостите и пречките не са били отстранени по подходящ начин.
(7) Ако институцията или предприятието
майка от Европейския съюз не представи
преработен план за възстановяване по ал. 4
или ако компетентният орган прецени, че
установените слабости и пречки не са отстранени по подходящ начин с представения
преработен план и не е налице възможност
да бъдат отстранени съгласно ал. 6, компетентният орган изисква в определен от него
срок институцията или предприятието майка
от Европейския съюз да планира промени в
своята дейност с цел отстраняване на слабостите в плана за възстановяване или пречките
за прилагането му.
(8) Ако институцията или предприятието
майка от Европейския съюз не планира промени в дейността си в срока по ал. 7 или компетентният орган прецени, че предложените
промени не са подходящи за отстраняване на
слабостите и пречките, компетентният орган
може да приложи мерки, предвидени в чл. 103,
ал. 2 от Закона за кредитните институции,
съответно в чл. 118, ал. 1 и 2 от Закона за
пазарите на финансови инструменти.
Планове за възстановяване на група – обект на
надзор на консолидирана основа, от БНБ или
от Комисията
Чл. 8. (1) Предприятие майка от Европейския съюз – обект на надзор на консолидирана основа от БНБ, съответно от Комисията,
изготвя и предоставя на съответния консолидиращ надзорен орган план за възстановяване
на групата, в който се набелязват действия и
мерки, които може да е необходимо да бъдат
приложени на нивото на предприятието майка
от Европейския съюз или на ниво отделно
дъщерно дружество.
(2) При наличие на изисквания за поверителност, равностойни на предвидените в този
закон, съответният консолидиращ надзорен
орган изпраща плана за възстановяване на
групата:
1. на компетентните органи за дъщерните
дружества в групата;
2. на компетентните органи на държавите
членки, в които се намират значими клонове,
доколкото това е от значение за съответния
клон, и
3. на органите за преструктуриране за
дъщерните дружества от групата.
(3) Планът за възстановяване на групата
има за цел стабилизиране на цялата група или
на институция от групата, когато те са подложени на сътресения, така че да се преодолеят
или отстранят причините за нестабилността
и да се възстанови финансовото състояние на
групата или на отделна институция от групата,
като същевременно се отчита финансовото
състояние на другите субекти от групата.
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(4) Планът за възстановяване на групата
включва мерки, които осигуряват координация
и последователност на действията и мерките,
предприемани на нивото на предприятието
майка от Европейския съюз, на нивото на
дружествата по чл. 1, т. 4 и 5, както и на
мерките, които се предприемат на нивото на
дъщерните дружества и когато е приложимо,
на нивото на значимите клонове.
(5) Планът за възстановяване на групата
включва посочените в чл. 6, ал. 6 елементи.
Планът може да включва и мерки за финансова подкрепа в рамките на групата, приети
съгласно споразумение за вътрешногрупова
финансова подкрепа, сключено в съответствие
с глава четвърта.
(6) Планът за възстановяване на групата
включва набор от възможности за избор на
действия и мерки, които да бъдат предприети в случай на настъпване на различните
сценарии по чл. 6, ал. 8. За всеки от сценариите се посочва дали са налице пречки
пред прилагането на действията и мерките
за възстановяване в рамките на групата, или
на нивото на отделни субекти от групата, и
дали има съществени практически или правни
пречки пред бързото прехвърляне на собствен
капитал или изплащането на задължения или
активи в рамките на групата.
(7) Ръководният орган на предприятието
майка от Европейския съюз, което изготвя
плана за възстановяване на групата в съответствие с ал. 1, извършва оценка и одобрява
плана за възстановяване преди представянето
му на съответния консолидиращ надзорен
орган.
Индивидуални планове за възстановяване на
институции – част от група
Чл. 9. При условията на чл. 10 БНБ, съответно Комисията, може да изиска от институция, регистрирана в Република България,
която е част от група – обект на надзор от
консолидиращ надзорен орган в друга държава
членка, да изготви и представи индивидуален
план за възстановяване. В тези случаи се
прилагат съответно чл. 6 и 7.
Оценяване на плановете за възстановяване на
групата от консолидиращ надзорен орган
Чл. 10. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, когато е консолидиращ
надзорен орган, заедно с компетентните органи
на дъщерните дружества и след консултация с
компетентните органи на значимите клонове,
доколкото това е от значение за съответния
значим клон, разглежда плана за възстановяване на групата и оценява съответствието му
с изискванията и критериите по чл. 7, ал. 1
и 2 и чл. 8. Оценката се извършва съгласно
процедурата по чл. 7, ал. 3 – 7 и този член,
като се отчита потенциалното въздействие на
мерките за възстановяване върху финансовата
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стабилност във всички държави членки, в
които групата извършва дейност.
(2) Планът за възстановяване по чл. 8,
ал. 1 е предмет на многостранна процедура
за постигане на съвместно решение между
консолидиращия надзорен орган по ал. 1 и
компетентните органи на дъщерните дружества от групата относно:
1. прегледа и оценката на плана за възстановяване на групата;
2. необходимостта от изготвяне на план
за възстановяване на индивидуална основа
за институции, които са част от групата, и
3. прилагането на чл. 7, ал. 4, 6 и 7 и на
съответните изисквания към институцията
като част от групата, както и налагането на
мерките по чл. 7, ал. 8.
(3) Срокът за постигане на съвместно решение по ал. 2 е 4 месеца от датата, на която
съответният консолидиращ надзорен орган по
ал. 1 е предоставил плана за възстановяване
на групата в съответствие с чл. 8, ал. 2.
(4) В срока по ал. 3 съответният консолидиращ надзорен орган по ал. 1 може да поиска
от ЕБО в съответствие с чл. 31, буква „в“ от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 да съдейства за
постигане на съвместно решение по ал. 2.
(5) Ако в срока по ал. 3 не е постигнато
съвместно решение по ал. 2 на консолидиращия надзорен орган и другите компетентни
органи относно прегледа и оценката на плана
за възстановяване или на мерките, изисквани
от предприятието майка от Европейския съюз
по чл. 7, ал. 4, 6 и 7 или налагани по чл. 7,
ал. 8, консолидиращият надзорен орган по
ал. 1 взема самостоятелно решение, като отчита мненията и възраженията на компетентни
органи на дъщерните дружества, изразени в
срока по ал. 3. Решението се съобщава на
предприятието майка от Европейския съюз
и на компетентните органи на дъщерните
дружества.
(6) Ако в срока по ал. 3 не е постигнато съвместно решение по ал. 2 и някой от
органите по ал. 2 е отнесъл до ЕБО въпрос
относно оценката на плана за възстановяване
или налагането на мерки по чл. 103, ал. 2,
т. 8 и 11 от Закона за кредитните институции,
съответно по чл. 118, ал. 1, т. 11 и 17 от Закона за пазарите на финансови инструменти,
в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010, консолидиращият надзорен орган
по ал. 1 отлага вземането на самостоятелно
решение по ал. 5 и изчаква решението на
ЕБО. В този случай консолидиращият надзорен орган взема решение в съответствие с
решението на ЕБО. В случай че в рамките на
един месец ЕБО не вземе решение, се прилага
решението на консолидиращия надзорен орган.
(7) Когато не е постигнато съвместно решение по ал. 2 в рамките на срока по ал. 3,
консолидиращият надзорен орган по ал. 1
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може да постигне съвместно решение относно
плана за възстановяване на групата с тези
компетентни органи по ал. 1, които в рамките
на многостранната процедура за постигане на
съвместно решение по ал. 2 не са изразили
възражения. В този случай планът се прилага
само по отношение на съответните субекти
от групата.
(8) Съвместното решение по ал. 2 или 7,
както и самостоятелното решение по ал. 5 и
6 е окончателно.
(9) Когато компетентните органи на дъщерните дружества вземат самостоятелно
решение относно изготвянето и оценката на
индивидуални планове за възстановяване или
налагането на мерки, аналогични на тези по
чл. 7, ал. 8, по отношение на поднадзорните
им дъщерни дружества, консолидиращият
надзорен орган по ал. 1 може да поиска от
ЕБО в съответствие с чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 да съдейства за
постигане на съгласие във връзка с оценката на
плановете за възстановяване или прилагането
на мерки, аналогични на тези по чл. 103, ал. 2,
т. 8 и 11 от Закона за кредитните институции,
съответно по чл. 118, ал. 1, т. 11 и 17 от Закона
за пазарите на финансови инструменти, по
отношение на дъщерните дружества.
Оценяване на плановете за възстановяване на
групата от компетентен орган по отношение
на институция – дъщерно дружество
Чл. 11. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, когато е компетентен
орган по отношение на институция – дъщерно
дружество от група, заедно с консолидиращия надзорен орган, компетентните органи
на другите дъщерни дружества от групата и
компетентните органи на значимите клонове,
доколкото това е от значение за съответния
значим клон, разглежда плана за възстановяване на групата и преценява съответствието
му с изискванията и критериите по чл. 7 и 8.
Оценката се извършва съгласно процедурата
по чл. 7, ал. 3 – 7 и по реда и условията на
чл. 10, ал. 2 – 9, като се отчита потенциалното
въздействие на мерките за възстановяване
върху финансовата стабилност във всички
държави членки, в които групата извършва
дейност.
(2) Ако в срока по чл. 10, ал. 3 не е постигнато съвместно решение по чл. 10, ал. 2
относно необходимостта от изготвяне на план
за възстановяване на индивидуална основа
за институцията – дъщерно дружество, или
прилагането на мерките по чл. 7, ал. 4, 6 и 7
на ниво дъщерно дружество, БНБ, съответно
Комисията, взема самостоятелно решение.
(3) Ако в срока по чл. 10, ал. 3 някой от
органите по чл. 10, ал. 1 е отнесъл въпрос във
връзка с прегледа и оценката на плана за възстановяване на групата до ЕБО в съответствие
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с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, БНБ,
съответно Комисията, отлага вземането на
решение по ал. 2 и изчаква решението, което
ЕБО може да вземе в съответствие с чл. 19,
параграф 3 от същия регламент. В този случай
БНБ, съответно Комисията, взема решение в
съответствие с решението на ЕБО.
Оценяване на плановете за възстановяване на
групата като надзорен орган по отношение на
значим клон
Чл. 12. Когато БНБ, съответно Комисията, е
надзорен орган по отношение на значим клон,
тя участва в консултация със съответния компетентен орган по отношение на елементите
на плана за възстановяване на институцията
или групата, които имат отношение към клона.
Показатели, свързани с плана за
възстановяване
Чл. 13. (1) Планът за възстановяване включва показатели за определяне на етапите, на
които могат да бъдат предприети съответните
действия и мерки, посочени в плана.
(2) Показателите по ал. 1 имат качествен
или количествен характер, свързан с финансовото състояние на институцията, и са лесни
за наблюдение. Те се съгласуват със съответния компетентен орган при извършването на
оценката на плановете за възстановяване в
съответствие с чл. 7 и чл. 10 – 12.
(3) Институцията въвежда механизми за редовното наблюдение на показателите по ал. 1.
(4) Управителният съвет съответно управителите, съветът на директорите на институцията, когато счетат за целесъобразно с оглед
на обстоятелствата, могат да вземат решение:
1. да предприемат действия съгласно плана
за възстановяване, независимо че съответният
показател не е изпълнен, или
2. да се въздържат от действия, посочени
в плана за възстановяване, независимо че
съответният показател е изпълнен.
(5) Институцията уведомява незабавно
компетентния орган за решението си по ал. 4.
Раздел II
Планиране на режима на преструктуриране
Изготвяне на планове за преструктуриране
Чл. 14. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, ал. 1 и чл. 3, ал. 1 приема план за
преструктуриране по отношение на всяка институция, която не е част от група, подлежаща
на надзор на консолидирана основа.
(2) Планът за преструктуриране се изготвя от oргана за преструктуриране след консултация с органите за преструктуриране и
компетентните органи на държавите членки,
в чиято юрисдикция се намират значими
клонове, доколкото това е от значение за
значимия клон.
(3) Планът за преструктуриране предвижда
действия по преструктуриране, които органът
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за преструктуриране може да предприеме, когато за институцията са изпълнени условията
за преструктуриране по чл. 51, ал. 1.
(4) При изготвянето на плана за преструктуриране се отбелязват всички съществени
пречки пред възможността за преструктуриране, а когато е необходимо и оправдано, се
очертават действия за тяхното преодоляване
съгласно глава трета.
(5) Планът за преструктуриране предвижда различни сценарии, включително такива,
при които неизпълнението на задълженията
произтича само от състоянието на конкретна
институция или е проявление на финансова
нестабилност на ниво система.
(6) Планът за преструктуриране на институция не може да предвижда извънредна
публична финансова подкрепа, освен когато
е под формата на средства от Фонда за преструктуриране на банките (ФПБ) или от Фонда за преструктуриране на инвестиционните
посредници (ФПИП).
(7) Освен изискването по ал. 6 планът за
преструктуриране на институция не може да
предвижда и:
1. извънредно ликвидно улеснение от централна банка;
2. ликвидно улеснение от централна банка,
което се предоставя при нестандартизирани
условия за обезпечение, матуритет и лихвен
процент.
(8) Планът за преструктуриране на институция съдържа анализ на обстоятелствата и
начините, при които институцията може да
кандидатства за използване на улеснения от
централна банка, включително и допустимите
за обезпечение активи.
(9) Институциите са длъжни да съдействат
на органа за преструктуриране при изготвянето и актуализирането на плановете за
преструктуриране.
(10) Органът за преструктуриране преглежда и актуализира плана за преструктуриране най-малко веднъж годишно или след
всяка съществена промяна в правната форма,
структурата на управление, организационната
структура, дейността или финансовото състояние на институцията, която би могла да има
съществени последици върху ефективността
на плана или налага неговото преразглеждане.
(11) За целите на прегледа по ал. 10 институциите незабавно информират oргана за преструктуриране за всяка промяна, която налага
преразглеждане на плана. При констатиране
на промени в дейността или финансовото
състояние на институция, които биха могли
да имат съществени последици върху ефективността на плана, Управление „Банков надзор“
информира своевременно звеното по чл. 2,
ал. 2, съответно заместник-председателят на
Комисията, ръководещ Управление „Надзор
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на инвестиционната дейност“, информира
звеното по чл. 3, ал. 2.
(12) Плановете за преструктуриране включват разли чни вариа н т и за п ри ла га не на
предвидените в този закон инструменти и
правомощия за преструктуриране.
(13) Плановете за преструктуриране съдържат информацията по приложение № 2,
изразена, доколкото е целесъобразно и възможно, чрез количествени показатели.
(14) Информацията по приложение № 2,
т. 1 се предоставя на съответната институция.
(15) Съответният орган за преструктуриране има право да изисква от институциите и
дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 подробна
документация за финансовите договори, по
които те са страна, и определя срок за предоставяне на тази информация.
Консултация в случаите на значим клон
Чл. 15. Когато БНБ, съответно Комисията,
е орган за преструктуриране и надзорен орган
по отношение на значим клон на институция,
която не е част от група, БНБ, съответно
Комисията, участва в консултация по инициатива на органа за преструктуриране на
институцията, лицензирана в друга държава
членка, преди изготвянето на съответния план
за преструктуриране.
Информация за целите на плановете за преструктуриране и сътрудничество от страна
на институциите
Чл. 16. (1) При изготвянето на плана по
чл. 14 съответният орган за преструктуриране
има право да изисква от институциите:
1. сътрудничество в процеса на изготвянето
на плановете за преструктуриране;
2. информацията, посочена в приложение
№ 3, както и друга информация, необходима
за целите на изготвянето и прилагането на
плановете за преструктуриране.
(2) Когато информация по ал. 1, т. 2 е
налична в Управление „Банков надзор“ на
БНБ, съответно в Управление „Надзор на
инвестиционната дейност“ на Комисията,
тя се предоставя на звеното по чл. 2, ал. 2,
съответно по чл. 3, ал. 2.
Изготвяне на планове за преструктуриране
на група
Чл. 17. (1) Българската народна банка, съответно Комисията, приема план за преструктуриране на групата, когато предприятието
майка от Европейския съюз е институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 4 или 5.
(2) Планът за преструктуриране на групата
се изготвя от съответния орган за преструктуриране по ал. 1 съвместно с органите по
преструктуриране на дъщерните дружества и
след консултация с органите за преструктуриране на значими клонове, доколкото това
е от значение за значимия клон.
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(3) Планът за преструктуриране на групата
включва действия по преструктуриране на групата като цяло посредством преструктуриране
на ниво предприятие майка от Европейския
съюз или чрез разделяне и преструктуриране
на дъщерните предприятия.
(4) Планът за преструктуриране на групата
съдържа мерки за преструктуриране на:
1. предприятието майка от Европейския
съюз;
2. дъщерните дружества, които са част от
групата и които са установени в Европейския
съюз;
3. дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5;
4. дъщерните дружества, които са част от
групата и които се намират в трети държави.
(5) Планът за преструктуриране на групата се изготвя въз основа на информацията,
представена съгласно чл. 16.
(6) Планът за преструктуриране на групата
съдържа детайлна информация относно:
1. действията по преструктуриране, които
да бъдат предприети във връзка със субекти
от групата както посредством действия по
преструктуриране по отношение на дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, предприятието
майка от Европейския съюз и дъщерните институции, така и посредством координирани
действия по преструктуриране по отношение
на дъщерните институции при сценариите,
предвидени в чл. 14, ал. 5;
2. анализ на въпроса доколко инструментите за преструктуриране и правомощията
за преструктуриране могат да се прилагат и
упражняват по координиран начин по отношение на субектите от групата, установени в
Европейския съюз, включително мерките за
улесняване на придобиването от трето лице
на групата като цяло, на отделни стопански
дейности, на дейности, които се извършват
от някои субекти от групата, или на определени субекти от групата, и се набелязват
възможните пречки пред координираното
преструктуриране;
3. подходящите мерки за сътрудничество и
координация със съответните органи в трети
държави, когато групата включва субекти,
учредени в трети държави, като се определят
и последствията за преструктурирането в
рамките на Европейския съюз;
4. мерките, които са необходими за улесняване на преструктурирането на групата, когато
са изпълнени условията за преструктуриране,
включително правното и икономическото
обособяване на определени функции или
стопански дейности;
5. допълнителните действия, непредвидени
в този закон, които органът за преструктуриране на ниво група възнамерява да предприеме
за преструктуриране на групата;
6. анализ на възможностите за финансиране
на действията по преструктуриране на групата,
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като в случаите на използване на механизми
за финансиране се посочват изчерпателно
принципите за споделяне на отговорността
за финансирането меж ду източниците на
финансиране от отделните държави членки.
(7) Принципите по ал. 6, т. 6 се определят
въз основа на справедливи и балансирани
критерии и следва да бъдат съобразени с
чл. 143, ал. 3 и с потенциалното въздействие
върху финансовата стабилност в съответните
държави членки.
(8) Планът за преструктуриране на група
не може да включва нито едно от средствата
по чл. 14, ал. 6 и 7.
(9) Планът за преструктуриране на групата съдържа подробна актуална оценка на
възможността за преструктуриране в съответствие с чл. 27.
(10) Планът за преструктуриране на групата
не трябва да има непропорционално въздействие върху която и да е държава членка.
Процедура по изготвяне на планове за преструктуриране на група
Чл. 18. (1) Предприятието майка от Европейския съюз предоставя на БНБ, съответно
на Комисията, в качеството є на орган за
преструктуриране на ниво група информацията по чл. 16, ал. 1, т. 2.
(2) Информацията по ал. 1 следва да обхваща дейността на предприятието майка от
Европейския съюз, а когато е необходимо – и
дейността на всеки субект от групата.
(3) При спазване на изискванията на чл. 116
съответният oрган за преструктуриране по
ал. 1 изпраща получената в съответствие с
този член информация на:
1. Eвропейския банков орган;
2. органите за преструктуриране на дъщерните дружества;
3. органите за преструктуриране от държавите, в чиято юрисдикция се намират значими клонове, доколкото това е от значение
за значимия клон;
4. органите за преструктуриране на държавите членки, в които са установени дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5;
5. компетентните органи на дружествата
и на значимите клонове в групата.
(4) Органът за преструктуриране по ал. 1
изпраща на ЕБО цялата необходима информация, която е от значение за ролята на ЕБО
във връзка с плановете за преструктуриране
на групата. В случай че има информация,
свързана с дъщерни дружества в трети държави, oрганът за преструктуриране по ал. 1
може да предостави тази информация на ЕБО
само със съгласието на надзорния орган или
на органа за преструктуриране на дъщерното
дружество от съответната трета държава.
(5) Информацията, изпращана до органите
по ал. 3, т. 2 – 5, включва най-малко информацията, която се отнася до съответното
дъщерно дружество или до значим клон.
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Процедура по приемане на плановете за преструктуриране на група, когато БНБ, съответно
Комисията, е орган за преструктуриране на
ниво група
Чл. 19. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, в качеството є на
орган за преструктуриране на ниво група
съвместно с органите по преструктуриране
по чл. 18, ал. 3, т. 2 – 4 в колегиите за преструктуриране и след консултация със съответните компетентни органи, включително с
компетентните органи на държавите членки,
в които се намират значими клонове, изготвят
и поддържат планове за преструктуриране
на групата.
(2) При изготвянето и поддържането на
планове за преструктуриране на групата oрганът за преструктуриране на ниво група по
ал. 1 може по своя преценка и при спазване
на изискванията за поверителност, посочени
в чл. 133, да включи в процеса органите за
преструктуриране на трета държава, в чиято
юрисдикция групата е установила дъщерни
дружества, финансови холдинги или значими
клонове.
(3) Органът за преструктуриране на ниво
г ру па по а л. 1 преглеж да и ак т уа лизира
плановете за преструктуриране на групата
най-малко веднъж годишно или след всяка
с ъщес т вена п ром я на в п ра вната форма,
структурата на управление и организационната структура, в дейността или финансовото състояние на групата, включително на
всеки отделен субект от групата, която би
могла да има съществени последици върху
ефективността на плана или налага неговото
преразглеждане.
(4) Планът за преструктуриране за групата
се приема под формата на съвместно решение
на органа за преструктуриране на ниво група
по ал. 1 и органите за преструктуриране на
дъщерните дружества.
(5) Съвместното решение по ал. 4 се взема
в рамките на четири месеца от датата, на
която органът за преструктуриране на ниво
група по ал. 1 е предал информацията по
чл. 18, ал. 3.
(6) Органът за преструктуриране на ниво
група по ал. 1 може да поиска от ЕБО в съответствие с чл. 31, буква „в“ от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 да съдейства за постигане на
съвместно решение по ал. 4.
Действия за постигане на съвместно решение и за съгласуване на решения
Чл. 20. (1) Когато не е постигнато съвместно решение на органите за преструктуриране
по чл. 19, ал. 4 в рамките на срока по чл. 19,
ал. 5, органът за преструктуриране на ниво
група по чл. 19, ал. 1 взема самостоятелно
решение по плана за преструктуриране на
групата. Решението трябва да бъде надлежно
мотивирано и в него да се отчитат мнения-
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та и възраженията на останалите органи за
преструктуриране.
(2) Органът за преструктуриране на ниво
група по чл. 19, ал. 1 предава решението по
ал. 1 на предприятието майка.
(3) Ако в срока по чл. 19, ал. 5 някой от
органите за преструктуриране по чл. 18, ал. 3,
т. 2 – 4 е отнесъл въпрос до ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010,
oрганът за преструктуриране на ниво група
по чл. 19, ал. 1 отлага вземането на решение
и изчаква решението, което ЕБО може да
вземе в съответствие с чл. 19, параграф 3 от
посочения регламент. В този случай oрганът
за преструктуриране на ниво група взема
решение в съответствие с решението на ЕБО.
В случай че ЕБО не вземе решение в рамките на един месец, се прилага решението на
органа за преструктуриране на ниво група.
(4) В случаите, когато не е постигнато
съвместно решение, органите за преструктуриране на дъщерните дружества вземат самостоятелно решение и изготвят и поддържат
индивидуални планове за преструктуриране
на субектите от групата в рамките на своята
компетентност, като до изтичане на срока по
чл. 19, ал. 5 oрганът за преструктуриране на
ниво група по чл. 19, ал. 1 може да отнесе
въпрос във връзка с индивидуалните планове
до ЕБО в съответствие с чл. 19, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(5) Органът за преструктуриране на ниво
група по чл. 19, ал. 1 може да постигне съвместно решение с тези органи за преструктуриране, които не са възразили относно
плана за преструктуриране на групата, който
обхваща субектите от групата, в рамките на
съответната компетентност.
(6) Съвместните решения по ал. 5 и по
чл. 19, ал. 4 и самостоятелното решение по
ал. 1 са окончателни.
(7) Процедурата по ал. 1 и 4 не се прилага,
когато орган за преструктуриране е изразил
несъгласие на основание засягане на фискалната отговорност на неговата държава членка.
(8) Когато в процеса на подготовка на съвместни решения орган за преструктуриране
прецени в съответствие с ал. 7, че въпросът,
по който има възражения, засяга фискалните
отговорности на неговата държава членка,
oрганът за преструктуриране на ниво група
по чл. 19, ал. 1 започва повторна оценка
на плана за преструктуриране на групата,
включително на минималното изискване за
собствен капитал и приемливи задължения
по чл. 69.
Процедура по изготвяне и приемане на плановете за преструктуриране на група, когато
БНБ, съответно Комисията, е орган за преструктуриране на дъщерно дружество
Чл. 21. (1) Когато е орган за преструктуриране на дъщерно дружество на предприятие
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майка от Европейския съюз, БНБ, съответно
Комисията, участва в процедурите по приемане на плановете за преструктуриране на
групата и се ползва от правата и изпълнява
задълженията, посочени в чл. 18 – 20, приложими към орган за преструктуриране на
дъщерно дружество.
(2) Органът за преструктуриране по ал. 1
преглеж да плана за преструкту риране на
групата и може да прави предложение до
органа за преструктуриране на ниво група
да го актуализира при съществена промяна в
правната форма, структурата на управление,
организационната структура, дейността или
финансовото състояние на групата, включително на институцията по ал. 1, която би
могла да има съществени последици върху
ефективността на плана или налага неговото
преразглеждане.
(3) При липса на съвместно решение на
органите за преструктуриране в срока по
чл. 19, ал. 5 oрганът за преструктуриране по
ал. 1 взема самостоятелно мотивирано решение по отношение на институцията по ал. 1,
като взема предвид мненията и резервите на
органа за преструктуриране на ниво група,
на останалите органи за преструктуриране
и на другите компетентни органи и изготвя
и поддържа план за преструктуриране на
и нс т и т у ц и я та, л и цензи ра на в Реп убл и ка
България.
(4) Ако до изтичане на срока по чл. 19,
ал. 5 някой от органите за преструктуриране
по чл. 18, ал. 3, т. 2 – 5 е отнесъл въпроса
до ЕБО, се прилагат редът и условията на
чл. 20, ал. 4.
(5) При подготовка на съвместни решения,
когато органът за преструктуриране по ал. 1
прецени, че въпросът, по който има възражения, засяга фискалните отговорности на
Република България, той отправя искане до
органа за преструктуриране на ниво група да
извърши повторна оценка за плана за преструктуриране на групата, включително на
минималното изискване за собствен капитал
и приемливи задължения.
Изготвяне и поддържане на плановете за
преструктуриране, когато БНБ, съответно
Комисията, е oрган за преструктуриране по
отношение на значим клон
Чл. 22. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, в качеството є на
орган за преструктуриране на значим клон
участва в изготвянето и поддържането на
планове за преструктуриране на съответната
институция или група.
(2) В процеса по ал. 1 БНБ, съответно
Комисията, дава становище и в качеството си
на компетентен орган по смисъла на Закона
за кредитните институции, съответно на Закона за пазарите на финансови инструменти.
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Преглед на плана за преструктуриране от БНБ,
съответно от Комисията, като компетентен
орган на субект от група
Чл. 23. Българската народна банка, съответно Комисията, в изпълнение на надзорните
си функции по отношение на субект от група
участва в консултация, инициирана от органа за преструктуриране на ниво група, във
връзка с изготвянето и периодичния преглед
на плана за преструктурирането на групата.
Предаване на компетентните органи на планове
за преструктуриране
Чл. 24. Българската народна банка, съответно Комисията, в качеството є на орган
за преструктуриране на ниво група предава
п лановете за прест ру к т у ри ране, как то и
внесените в тях промени, на съответните
компетентни органи.
Раздел III
Прилагане на опростени изисквания
Решение за прилагане на опростени изисквания
при изготвянето на планове за възстановяване
и на планове за преструктуриране
Чл. 25. (1) Българската народна банка, съответно Комисията, може да вземе решение
за прилагане на опростени изисквания спрямо
институция при изготвянето на плановете за
възстановяване, съответно на плановете за
преструктуриране, като отчита:
1. въздействието, което неизпълнението
на задължения на институцията може да има
поради естеството на стопанската є дейност,
акционерната є структура, правната є форма, рисковия є профил, размера и правния
є статус, нейната взаимосвързаност с други
институции или с финансовата система като
цяло, обхвата и сложността на дейностите є,
извършването на инвестиционни услуги или
дейности съгласно чл. 5 от Закона за пазарите
на финансови инструменти;
2. вероятността от значителни неблагоприятни последици върху финансовите пазари,
други институции, условията за финансиране
или икономиката като цяло при производство
по несъстоятелност на институцията.
(2) С решението по ал. 1 се определят:
1. съдържанието и нивото на детайлност
на плановете за възстановяване и за преструктуриране;
2. сроковете за изготвяне на плановете за
възстановяване и преструктуриране, както и
за тяхната актуализация, които могат да бъдат по-дълги от предвиденото по този закон;
3. съдържанието и нивото на детайлност
на информацията, която се изисква от институцията;
4. степента на задълбоченост на оценката
на възможността за преструктуриране.
(3) Българската народна банка, съответно
Комисията, може по всяко време да отмени

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

прилагането на опростени изисквания спрямо
институция при изготвянето на плановете за
възстановяване и преструктуриране.
(4) Решението по ал. 1 не засяга правомощията на БНБ и на Комисията да предприемат
мерки за предотвратяване или управление
на кризи.
(5) Българската народна банка, съответно
Комисията, информира ЕБО за начина, по
който прилага ал. 1.
(6) Българската народна банка, съответно
Комисията, не може да вземе решение за
прилагане на опростени изисквания спрямо
институция, чиято обща стойност на активите
надхвърля 3 млрд. лв., или съотношението на
общите є активи спрямо брутния вътрешен
продукт на Република България надхвърля
4 на сто.
Г л а в а

т р е т а

ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
Оценяване на възможността за преструктуриране на институция, която не е част от група
Чл. 26. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, оценява възможността институция, която не е част от група,
да бъде преструктурирана, без да се използва
нито едно от следните средства:
1. извънредна публична финансова подкрепа, освен когато е под формата на средства
от ФПБ, съответно от ФПИП;
2. извънредно ликвидно улеснение от централна банка;
3. ликвидно улеснение от централна банка,
което се предоставя при нестандартизирани
условия за обезпечение, матуритет и лихвен
процент.
(2) Органът за преструктуриране извършва
оценката по ал. 1 след консултация с органите
за преструктуриране на държави членки, в
чиято юрисдикция се намират значими клонове на съответната институция, доколкото
това е от значение за значимия клон.
(3) Институция може да бъде преструктурирана, ако за органа по преструктуриране е
осъществимо и целесъобразно прекратяване на
дейността на институцията чрез производство
по несъстоятелност или преструктуриране
чрез предвидените в този закон инструменти
и правомощия за преструктуриране по такъв
начин, че да се осигури непрекъснатост на
критичните є функции и без значителни
неблагоприятни последици за финансовата система, включително при по-мащабна
финансова нестабилност или събития със
системно значение в Република България,
в други държави членки или в Европейския
съюз като цяло.
(4) Органът за преструктуриране уведомява
своевременно ЕБО, ако прецени, че дадена
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институция не може да бъде преструктурирана
при условията на ал. 1 и 3.
(5) За целите на оценката на възможността
за преструктуриране на институция органът
за преструктуриране взема предвид най-малко
обстоятелствата по приложение № 4, както
и други обстоятелства по негова преценка.
(6) Органът за преструктуриране извършва
оценка на възможността за преструктуриране
едновременно с изготвянето и актуализирането на плана за преструктуриране по реда
на чл. 14.
Оценяване на възможността за преструктуриране на група
Чл. 27. (1) Българската народна банка, съответно Комисията, в качеството є на орган
за преструктуриране на ниво група оценява
възможността група да бъде преструктурирана,
без да се използва:
1. извънредна публична финансова подкрепа, освен когато е под формата на средства от
ФПБ, съответно от ФПИП, или от механизъм
за финансиране на преструктуриране на друга
държава членка;
2. извънредно ликвидно улеснение от централна банка;
3. ликвидно улеснение от централна банка,
което се предоставя при нестандартизирани
условия за обезпечение, матуритет и лихвен
процент.
(2) Оценката по ал. 1 се приема съвместно
с органите за преструктуриране за дъщерните
дружества след консултация със съответните
компетентни органи и органите за преструктуриране в държавите членки, в които са
установени значими клонове, доколкото е от
значение за някой от тях.
(3) Група може да бъде преструктурирана,
ако за органа за преструктуриране по ал. 1
и другите органи за преструктуриране е осъществимо и целесъобразно без значителни
неблагоприятни последици за финансовите системи, включително при по-мащабна
финансова нестабилност или събития със
системно значение в Република България,
в държавите членки, в които са установени
субекти от групата, в други държави членки
или в Европейския съюз като цяло:
1. да поискат откриване на производство
по несъстоятелност за субекти от групата, или
2. да преструктурират субектите от групата,
като използват инструментите и правомощията
за преструктуриране по такъв начин, че да се
осигури непрекъсваемост на осъществяваните
от субектите от групата критични функции
чрез тяхното своевременно обособяване или
с други средства.
(4) Органът за преструктуриране по ал. 1
уведомява своевременно ЕБО, ако прецени,
че дадена група не може да бъде преструктурирана при условията на ал. 1 и 3.
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(5) Оценката на възможността за преструктуриране на групата при условията на
ал. 1 и 3 се взема предвид от колегиите за
преструктуриране.
(6) За целите на оценката на възможността за преструктуриране на група органът за
преструктуриране по ал. 1 и другите органи
за преструктуриране вземат предвид обстоятелствата по приложение № 4, както и други
обстоятелства по тяхна преценка.
(7) Оценката на възможността за преструктуриране се извършва едновременно с
изготвянето и актуализирането на плана за
преструктуриране на групата в съответствие
с чл. 17 и съгласно процедурата за вземане
на решения по чл. 18 – 20.
Участие в оценяване на възможността за
преструктуриране на групата при наличие на
дъщерно дружество или на значим клон в Република България
Чл. 28. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, в качеството є на
орган за преструктуриране на институция,
лицензирана в Република България, която
е дъщерно дружество в група, установена в
друга държава членка или в Европейския
съюз, съвместно с органа за преструктуриране на ниво група оценява до каква степен
групата може да бъде преструктурирана, при
спазване на изискванията по чл. 27.
(2) Българската народна банка, съответно
Комисията, в качеството є на компетентен
орган за институция, лицензирана в Република България, която е дъщерно дружество в
група, установена в друга държава членка или
в Европейския съюз, участва в консултация,
инициирана от органа за преструктуриране
на ниво група, за оценяване до каква степен
групата може да бъде преструктурирана.
Правомощия за преодоляване и отстраняване
на пречките пред възможността за преструктуриране
Чл. 29. (1) Ако вследствие на извършената в съответствие с чл. 26 – 28 оценка
на възможността за преструктуриране на
инстит у ци я органът за престру кт у риране
по чл. 2, съответно по чл. 3, реши, че има
съществени пречки пред възможността за
преструктуриране, той уведомява за своето
решение институцията, както и органите за
преструктуриране на държавите членки, в
чиято юрисдикция се намират значими клонове, и изисква от институцията да представи
предложение за възможни мерки за преодоляване или отстраняване на посочените в
уведомлението пречки.
(2) В случаите по ал. 1 изготвянето на план
за преструктуриране съгласно чл. 14, ал. 1,
както и вземането на съвместно решение относно плановете за преструктуриране на група
съгласно чл. 19, ал. 4 се извършват, след като
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органът за преструктуриране одобри мерките
за отстраняване на съществените пречки
пред възможността за преструктуриране в
съответствие с ал. 3 или вземе решение по
тях в съответствие с ал. 4.
(3) В срок 4 месеца от датата на получаване на уведомлението по ал. 1 институцията
представя на органа за преструктуриране
предложения за възможни мерки за преодоляване или отстраняване на посочените в
уведомлението пречки.
(4) Когато прецени, че предложените по
ал. 3 мерки не намаляват или не отстраняват ефективно констатираните съществени
пречки по ал. 1, органът за преструктуриране
взема мотивирано решение, с което определя
и изисква от институцията да предприеме
една или повече от следните мерки:
1. да преразгледа споразуменията за вътрешногрупово финансиране или да прецени
необходимостта от сключване на такива, или
да изготви споразумения за предоставяне
на услуги в рамките на групата или с трети
лица, които да осигурят извършването на
критични функции;
2. да ограничи максималните си индивидуални или общи експозиции;
3. да предоставя допълнителна информация
за целите на преструктурирането с определено
съдържание и периодичност;
4. да се освободи от определени активи;
5. да ограничи или прекрати съществуващи
или планирани дейности;
6. да ограничи или да преустанови развиването на нови или съществуващи стопански дейности или продажбата на нови или
съществуващи продукти;
7. да направи промени в правната или
оперативната си структура или на субект
от групата, върху което тя упражнява пряк
или непряк контрол, с цел да се намали
сложността, така че да се осигури възможност за правно и оперативно обособяване
на критичните функции от другите функции
чрез прилагането на инструменти за преструктуриране;
8. институцията или предприятието майка да създаде финансов холдинг майка в
Република България или финансов холдинг
майка от Европейския съюз;
9. институцията или дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 да емитира приемливи задължения за изпълнение на изискванията по
чл. 69 и 70;
10. институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 да предприемат други стъпки,
за да изпълнят минималното изискване за
собствен капитал и приемливи задължения
съгласно чл. 69 и 70 чрез предоговаряне на
приемливите задължения, инструментите на
допълнителния капитал от първи ред или на
капитала от втори ред, които са емитирали,
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за да се гарантира, че всяко решение на органа за преструктуриране за обезценяване
или преобразуване на тези задължения или
инструменти ще бъде правно валидно съгласно
приложимото законодателство;
11. когато институцията е дъщерно дружество на холдинг със смесена дейност,
холдингът със смесена дейност да учреди
отделен финансов холдинг, който да контролира институцията с цел улесняване на
преструктурирането на институцията и избягване на прилагането на инструментите и
правомощията за преструктуриране, които
биха имали неблагоприятни последици за
нефинансовата част от групата.
(5) Органът за преструктуриране уведомява писмено институцията за решението
си по ал. 4.
(6) В срок един месец от уведомяването
институцията предлага план за изпълнение
на мерките, определени с решението по ал. 4.
(7) При определянето на мерки по ал. 4
органът за преструктуриране обосновава, че
предлаганите от институцията мерки не могат да доведат до отстраняване на пречките
пред възможността за преструктуриране и
че определените мерки са пропорционални
за отстраняването им. Органът за преструктуриране взема предвид заплахата, която
тези пречки представляват за финансовата
стабилност, както и последиците от мерките
върху стопанската дейност на институцията,
нейната стабилност и способността є да допринася за икономиката.
(8) Решенията по ал. 1 и 4 на органа за
преструктуриране следва да бъдат мотивирани, включително относно изпълнението
на изискванията по ал. 7.
(9) Преди да определи мярка по ал. 4,
органът за преструктуриране взема предвид
потенциа лните последици от м ярката за
вътрешния пазар на финансови услуги и за
финансовата стабилност в други държави
членки и в Европейския съюз като цяло.
Правомощия за преодоляване и отстраняване
на пречките пред възможността за преструктуриране на група, когато БНБ, съответно
Комисията, е орган за преструктуриране на
ниво група
Чл. 30. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, в качеството є на
орган за преструктуриране на ниво група
заедно с органите за преструктуриране на
дъщерните дружества след консултация с
надзорната колегия и органите за преструктуриране от държавите членки, в които са
установени значими клонове, доколкото е
от значение за тях, разглеждат изискваната
съгласно чл. 27 оценка в рамките на колегията за преструктуриране с цел постигане
на съвместно решение за прилагането на
мерк ите, набел язани съгласно чл. 29, по
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отношение на всички институции, които са
част от групата.
(2) Съответният орган за преструктуриране на ниво група по ал. 1 при отчитане и
на функциите си на консолидиращ надзорен
орган, и в сътрудничество с ЕБО, в съответствие с чл. 25, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010 изготвя и представя доклад
на предприятието майка от Европейския
съюз на групата по ал. 1 на органите за
преструктуриране на дъщерните дружества,
които го предават на съответните дъщерни
дружества и на органите за преструктуриране
от държавите членки, в които са установени
значими клонове.
(3) Док ладът по ал. 2 се изготвя след
консул таци я с компетен т ни те органи на
държавите членки, в които са установени
дъщерните дружества. С доклада се анализират съществените пречки пред ефективното
прилагане на инструментите за преструктуриране и упражняването на правомощията за
преструктуриране по отношение на групата,
отчита се въздействието на пречките върху
стопанския модел на групата и се препоръчват
пропорционални и целенасочени мерки, които
органът за преструктуриране на ниво група
смята за необходими или целесъобразни за
отстраняването на тези пречки.
(4) В срок до четири месеца от датата на
получаване на доклада по ал. 2 предприятието майка от Европейския съюз на групата
може аргументирано да възрази и да предложи пред органа за преструктуриране на
ниво група алтернативни на препоръчаните
в доклада по ал. 2 мерки за отстраняване на
съществените пречки.
(5) Органът за преструктуриране на ниво
група съобщава всяка мярка, предложена от
предприятието майка от Европейския съюз
на групата, на ЕБО, на органите за преструктуриране на дъщерните дружества и на
органите за преструктуриране от държавите
членки, в които са установени значими клонове, доколкото е от значение за тях.
(6) Органът за преструктуриране на ниво
група заедно с органите за преструктуриране
на дъщерните дружества след консултация
със съответните компетентни органи и с
органите за преструктуриране от държавите членки, в които са установени значими
к лонове, предприема всичк и необходими
действия в рамките на своите правомощия за
постигане на съвместно решение в колегията
за преструктуриране за:
1. установяването на съществените пречки;
2. оценяването на мерките, предложени
от предприятието майка на групата по ал. 1
с цел преодоляване или отстраняване на
пречките;
3. оценяването на мерките, изискани от
органите за преструктуриране с цел преодоляване или отстраняване на пречките.
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(7) При оценяване на мерките по ал. 7,
т. 2 и 3 органът за престру кт у риране на
ниво група взема предвид потенциалното
въздействие на мерките във всички държави
членки, в които групата извършва дейност.
(8) Съвместното решение по ал. 6 се взема
в срок до четири месеца от:
1. представянето на възражения от предприятието майка от Европейския съюз на
групата в срока и по реда на ал. 4, или
2. получаването на доклада по ал. 2, ако
предприятието майка от Европейския съюз
на групата не е представило възражения в
срока по ал. 4.
(9) Органът за преструктуриране на ниво
група предоставя мотивираното съвместно
решение по ал. 6 на предприятието майка
от Европейския съюз.
(10) Органът за преструктуриране на ниво
група може да поиска от ЕБО съдействие за
постигане на съвместно решение по ал. 6 в
съответствие с чл. 31, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.
(11) При липса на съвместно решение в
сроковете по ал. 8 органът за преструктуриране на ниво група взема самостоятелно решение относно подходящите мерки по чл. 29,
ал. 4, които трябва да бъдат предприети на
ниво група.
(12) Решението по ал. 11 се мотивира и
в него се отчитат мненията и резервите на
другите органи за преструктуриране. Органът за преструктуриране на ниво група
предоставя мотивираното решение на предприятието майка от Европейския съюз на
групата по ал. 1.
(13) Ако до изтичането на сроковете по
ал. 8 орган за преструктуриране е отнесъл
въпрос за предприемане на мерки по чл. 29,
ал. 4, т. 7, 8 или т. 11 до ЕБО в съответствие с
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, органът
за преструктуриране на ниво група отлага
вземането на решение и изчаква решението,
което ЕБО може да вземе в съответствие
с чл. 19, параграф 3 от същия регламент,
след което взема решение в съответствие с
решението на ЕБО. Ако ЕБО не се произнесе в рамките на един месец, се прилага
решението на органа за преструктуриране
на ниво група.
(14) Когато не е постигнато съвместно
решение в сроковете по ал. 7, органът за
преструктуриране на ниво група може да
отнесе до ЕБО в съответствие с чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 въпрос за предприемане на мерки по законодателство на
държава членка, аналогични на мерките по
чл. 29, ал. 4, т. 7, 8 или т. 11, когато орган
за преструктуриране на дъщерно дружество
взема самостоятелно решение.
(15) Съвместното решение по ал. 6, както
и решенията по ал. 11 и 13 са окончателни.
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Правомощия за преодоляване и отстраняване
на пречките пред възможността за преструктуриране на група, когато БНБ, съответно
Комисията, е орган за преструктуриране на
дъщерно дружество
Чл. 31. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, в качеството си на
орган за преструктуриране на институция,
лицензирана в Република България, която е
дъщерно дружество на предприятие майка от
Европейския съюз, участва заедно с органа за
преструктуриране на ниво група и с органите
за преструктуриране на останалите дъщерни
дружества от групата в разглеждането на
изискваната съгласно чл. 27 оценка в рамките
на колегията за преструктуриране с цел постигане на съвместно решение за прилагането
на мерките, набелязани съгласно чл. 29 по
отношение на всички институции, които са
част от групата.
(2) В случаите по ал. 1 БНБ, съответно
Комисията, представя на органа за преструктуриране на ниво група своите мнения и резерви
по съществените пречки пред възможността
за преструктуриране на групата, оценяването
на мерките, предложени от предприятието
майка от Европейския съюз, и по възможните мерки на ниво група за преодоляване и
отстраняване на пречките.
(3) При липса на съвместно решение в
рамките на колегията за преструктуриране на
групата БНБ, съответно Комисията, може до
изтичането на срока по чл. 30, ал. 8 да отнесе
до ЕБО въпрос за предприемане на мерки по
чл. 29, ал. 4, т. 7, 8 или т. 11 в съответствие с
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(4) При непостигане на съвместно решение в срока по чл. 30, ал. 8 БНБ, съответно
Комисията, взема самостоятелно решение
относно подходящите мерки, които да бъдат
предприети от дъщерното дружество в съответствие с чл. 29.
(5) Решението по ал. 4 се мотивира и в него
се отчитат мненията и резервите на органа за
преструктуриране на ниво група и на другите органи за преструктуриране. Българската
народна банка, съответно Комисията, предоставя мотивираното решение на дъщерното
дружество и на органа за преструктуриране
на ниво група.
(6) Ако до изтичането на четиримесечния
срок за постигане на съвместно решение орган за преструктуриране е отнесъл въпрос за
предприемане на мерки по чл. 29, ал. 4, т. 7,
8 или т. 11 до ЕБО в съответствие с чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010, БНБ, съответно
Комисията, отлага вземането на решение и
изчаква решението, което ЕБО може да вземе
в срок един месец, след което взема решение
в съответствие с решението на ЕБО. Ако ЕБО
не се произнесе в рамките на един месец, по
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отношение на дъщерното дружество се прилага
решението на БНБ, съответно на Комисията.
(7) Решенията по ал. 4 и 6 са окончателни.
Правомощия за преодоляване и отстраняване на
пречките пред възможността за преструктуриране, когато в Република България е установен
значим клон
Чл. 32. Когато в Република България е установен значим клон на институция от група
с предприятие майка от Европейския съюз и
доколкото това е от значение за клона, БНБ,
съответно Комисията, участва в консултация,
инициирана от органа за преструктуриране
на ниво група, относно:
1. постигането на решение в колегията за
преструктуриране във връзка с набелязването
на съществените пречки пред възможността
за преструктуриране на групата;
2. оценяването на мерките, предложени
от предприятието майка от Европейския
съюз с цел преодоляване или отстраняване
на пречките;
3. оценяването на мерките, изискани от
органите за преструктуриране с цел преодоляване или отстраняване на пречките.
Правомощия на компетентния орган за преодоляване и отстраняване на пречките пред
възможността за преструктуриране
Чл. 33. Когато е надзорен орган по отношение на дъщерна институция, лицензирана в
Република България, която е част от група с
предприятие майка от Европейския съюз, БНБ,
съответно Комисията, участва в консултация,
инициирана от органа за преструктуриране на
ниво група, относно постигането на решение
в колегията за преструктуриране относно:
1. набелязването на съществените пречки
пред възможността за преструктуриране на
групата;
2. оценяването на мерките, предложени
от предприятието майка от Европейския
съюз с цел преодоляване или отстраняване
на пречките;
3. оценяването на мерките, изискани от
органите за преструктуриране с цел преодоляване или отстраняване на пречките.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЪТРЕШНОГРУПОВА ФИНАНСОВА
ПОДКРЕПА
Споразумение за вътрешногрупова финансова
подкрепа
Чл. 34. (1) Институция по чл. 1, ал. 1, т. 1
и 2, когато е институция майка от държава
членка, институция майка от Европейския
съюз или дъщерно дружество в рамките на
група, или дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3, 4
и 5 могат да сключат споразумение с другите
субекти от групата, попадащи в обхвата на
консолидирания надзор върху предприятието
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майка и регистрирани в други държави членки
или в трети държави, с което да се ангажират
да предоставят финансова подкрепа на предприятие майка или на дъщерно дружество,
което отговаря на условията за ранна намеса
съгласно чл. 44, при условие че са спазени
предвидените в тази глава условия.
(2) Тази глава не се прилага за вътрешногрупови финансови договорености, включително
договорености за финансиране и договорености
за централизирано предоставяне на финансови
средства, в случаите, когато по отношение на
нито една от страните не са налице условията
за ранна намеса.
(3) Наличието на споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа не е условие за:
1. предоставяне на вътрешногрупова финансова подкрепа от страна на субект по чл. 1,
ал. 1, т. 1 – 5 на друг субект от групата, който
изпитва финансови затруднения, ако субектът
по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5 вземе решение за това
след преценка на всеки отделен случай и в
съответствие с политиката на групата, ако
това не представлява риск за цялата група;
2. извършване на дейност в държава членка.
(4) Споразумението за вътрешногрупова
финансова подкрепа може да:
1. включва едно или повече дъщерни дружества на групата и да предвижда финансова
подкрепа от предприятието майка за дъщерните дружества, от дъщерните дружества
за предприятието майка, между дъщерните
дружества на групата, които са страна по споразумението, или комбинация от посочените;
2. предвиж да финансова подкрепа под
формата на заем, предоставяне на гаранции,
предоставяне на активи за ползване като
обезпечение или комбинация от тези форми
на финансова подкрепа чрез една или повече
транзакции, включително между бенефициера
на подкрепата и трето лице.
(5) Когато съгласно условията на споразумението за вътрешногрупова финансова
подкрепа някой от субектите от групата се
съгласи да предостави финансова подкрепа на
друг субект от групата, споразумението може
да включва насрещно съгласие на получаващия
подкрепата субект от групата да предоставя
финансова подкрепа на субекта от групата,
който предоставя подкрепата.
(6) В споразумението за вътрешногрупова
финансова подкрепа се посочват правилата
за изчисляване на размера на насрещната
престация за всяка транзакция по него. Тези
правила включват изискване размерът на
насрещната престация да се определя към
момента на предоставяне на финансовата
подкрепа.
(7) Споразумението, включително правилата по ал. 6 и другите условия на споразумението, са съобразени със следните принципи:
1. всяка страна действа свободно, когато
встъпва в споразумението;
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2. при встъпване в споразумението и при
определяне на размера на насрещната престация за предоставяне на финансова подкрепа
всяка страна действа в свой собствен интерес, като може да взема предвид преките и
непреките ползи, които могат да произтекат
за някоя страна в резултат от предоставянето
на финансовата подкрепа;
3. всяка страна, която предоставя финансова подкрепа, получава пълен достъп до
съответната информация от всяка страна,
която получава подкрепа, преди определяне
размера на насрещната престация и преди
всяко решение за предоставяне на финансова
подкрепа;
4. размерът на насрещната престация може
да е съобразен с информацията, която не е
достъпна на пазара, но е на разположение на
предоставящата финансовата подкрепа страна, поради факта, че тази страна е част от
същата група като получаващата финансовата
подкрепа страна;
5. не е задължително при определяне на
правилата за изчисл яване на размера на
насрещната престация по ал. 6 да се взема
предвид очакваното временно въздействие
върху пазарните цени, което произтича от
външни за групата събития.
(8) Споразумението за вътрешногрупова
финансова подкрепа може да бъде сключено
само при условие че към момента на сключване на предложеното споразумение никоя от
страните не отговаря на условията за ранна
намеса съгласно преценката на съответните
компетентни органи.
(9) Всяко право, вземане или действие, произтичащи от споразумение за вътрешногрупова
финансова подкрепа, може да бъде упражнено
единствено от страните по споразумението,
като се изключват трети лица.
Преглед на предложеното споразумение от БНБ,
съответно от Комисията, в качеството є на
консолидиращ надзорен орган
Чл. 35. (1) Институцията майка от Европейския съюз, когато е обект на надзор на
консолидирана основа в Република България,
представя пред БНБ, съответно пред Комисията, в качеството є на консолидиращ надзорен
орган заявление за получаване на разрешение
във връзка с всяко споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа, предложено
в съответствие с чл. 34. Заявлението съдържа
текста на предложеното споразумение и посочва субектите от групата, които желаят да
бъдат страни по него.
(2) Консолидиращият надзорен орган незабавно препраща заявлението към компетентните органи на всяко дъщерно дружество,
което желае да бъде страна по споразумението,
с оглед постигането на съвместно решение в
рамките на многостранна процедура.
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(3) В съответствие с процедурата, предвидена в ал. 5 – 7, консолидиращият надзорен
орган:
1. дава разрешение за сключване на предложеното споразумение, ако то съответства
на условията по чл. 38;
2. забранява сключването на предложеното споразумение, ако прецени, че то не
съответства на условията по чл. 38.
(4) Консол и д и ра щ и я т на дзорен орга н
предприема необходимите действия в рамките на своите правомощия да постигне с
компетентните органи на съответните дъщерни дружества в срок четири месеца от
датата на получаване на заявлението съвместно решение по въпроса дали условията
на предложеното споразумение отговарят
на условията по чл. 38, като взема предвид
потенциалното въздействие, вк лючително
върх у к а п и та лови я пазар, и фиск а л н и т е
последици от изпълнението на споразумението в Република България и във всички
държави членки, в които групата извършва
дейност. Съвместното решение се мотивира
и се предоставя от консолидиращия надзорен
орган на заявителя.
(5) Консолидиращият надзорен орган може
да поиска от ЕБО съдействие за постигане
на съвместно решение по ал. 4 в съответствие с чл. 31, буква „в“ от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010.
(6) Ако в срока по ал. 4 не бъде постигнато съвместно решение, консолидиращият
надзорен орган взема самостоятелно решение
по заявлението. Решението се мотивира, като
в него се посочват мненията и възраженията
на другите компетентни органи. Решението
се предоставя от консолидиращия надзорен
орган на заявителя и на другите компетентни органи.
(7) Ако в срока по ал. 4 компетентен орган
е отнесъл въпрос за разглеждане от ЕБО,
консоли диращи ят на дзорен орган отлага
вземането на решение и изчаква решението,
което ЕБО може да вземе в едномесечен
срок в съответствие с чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010. В този случай
консолидиращият надзорен орган взема решение в съответствие с решението на ЕБО.
Ако ЕБО не се произнесе в едномесечен срок
от сезирането му, се прилага решението на
консолидиращия надзорен орган.
Участие на БНБ, съответно на Комисията,
в прегледа на предложено споразумение в качеството є на компетентен орган на дъщерно
дружество
Чл. 36. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, в качеството є на
компетентен орган на институция, която е
дъщерно дружество на предприятие майка
от Европейския съюз, участва в рамките на
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своите правомощия заедно с консолидиращия
надзорен орган и с другите компетентни
органи в процедура по съвместно решение
за одобрение на предложено споразумение
за вътрешногрупова финансова подкрепа в
срока и при условията на чл. 35, ал. 4.
(2) В случай че не бъде постигнато съвместно решение, компетентният орган за
надзор на институцията – дъщерно дружество
на предприятие майка от Европейския съюз,
може да поиска съдействие от ЕБО в срока
по чл. 35, ал. 4.
Одобрение на предложено споразумение от
акционерите
Чл. 37. (1) Всяко предложено споразумение
за вътрешногрупова финансова подкрепа,
по което е страна субект по чл. 1, ал. 1,
т. 1 – 5 и за което е получено разрешение
от консолидиращия надзорен орган, подлежи
на одобрение от общото събрание на акционерите или съдружниците на съответния
субект като условие за влизането му в сила
по отношение на този субект.
(2) Споразумението за вътрешногрупова
финансова подкрепа поражда действие спрямо субект по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5, което е
страна по споразумението, само ако общото
събрание на неговите акционери или съдружници е упълномощило неговия ръководен
орган да вземе решение за предоставяне или
получаване на финансова подкрепа в съответствие с реда и условията на споразумението
и с условията, предвидени в тази глава.
(3) Ръководният орган на всеки субект по
чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5, който е страна по споразумението, ежегодно докладва пред общото
събрание на акционерите или съдружниците
за изпълнението на споразумението и на всяко решение, взето съгласно споразумението.
(4) Подписаните споразумения за вътрешногрупова финансова подкрепа и промените
в тях се предоставят на БНБ, съответно на
Комисията.
Условия за вътрешногрупова финансова
подкрепа
Чл. 38. Субект по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5 може
да предостави финансова подкрепа на друг
субект от групата в съответствие с чл. 34
само ако са изпълнени всички посочени
по-долу условия:
1. има реална възможност предоставената
подкрепа да помогне в значителна степен
за преодоляване на финансовите затруднения на субекта от групата, който получава
подкрепата;
2. предоставянето на финансовата подкрепа има за цел запазване или възстановяване
на финансовата стабилност на групата като
цяло или на субект от групата и е в интерес
на лицето, което предоставя подкрепата;
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3. финансовата подкрепа се предоставя
при ясно определени условия, включително
срещу насрещна престация, съответстваща
на изискванията на чл. 34, ал. 6;
4. предвид информацията, с която разполага ръководният орган на лицето, което предоставя финансовата подкрепа, към момента
на вземане на решението за предоставяне
на финансова подкрепа съществува реална
въ змож нос т да бъде пол у чена насрещ на
престация и ако подкрепата е предоставена
под формата на заем, заемът да бъде изплатен от получаващия подкрепата субект от
групата; ако подкрепата е предоставена под
формата на гаранция или някаква форма на
обезпечение, същото условие се прилага за
задължението, произтичащо за получателя
при изпълнение, насочено към гаранцията
или обезпечението;
5. предоставянето на финансовата подкрепа не застрашава ликвидността или платежоспособността на лицето, което предоставя
подкрепата;
6. предоставянето на финансовата подкрепа не създава заплаха за финансовата
стабилност в Република България;
7. към момента на предоставяне на подкрепата лицето, което предоставя подкрепата,
спазва приложимите капиталови, ликвидни
и други регулаторни изисквания, определени
с нормативен акт или с административен акт
на БНБ, съответно на Комисията, и предоставянето на финансовата подкрепа не води
до нарушаване на тези изисквания, освен
ако това е разрешено от БНБ, съответно от
Комисията;
8. към момента на предоставяне на финансовата подкрепа лицето, което предоставя
подкрепата, спазва приложимите изисквания
за големите експозиции, предвидени в Регламент (ЕС) № 575/2013 и в наредбата по чл. 73,
ал. 6 от Закона за кредитните институции,
когато лицето е банка; предоставянето на
финансовата подкрепа не води до нарушаване на тези изисквания, освен ако това е
разрешено от БНБ, съответно от Комисията;
9. предоставянето на финансовата подкрепа не засяга възможността за преструктуриране на лицето, което предоставя подкрепата.
Решение за предоставяне и приемане на
финансова подкрепа
Чл. 39. (1) Решението за предоставяне или
приемане на вътрешногрупова финансова
подкрепа в съответствие със споразумението
се взема от ръководния орган на лицето по
чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5, което предоставя, съответно приема подкрепата.
(2) Решението по ал. 1 за предоставяне на
финансова подкрепа се мотивира и в него се
посочва целта на предложената финансова
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подкрепа и начинът, по който предоставянето на финансовата подкрепа е съобразено
с условията по чл. 38.
Право на възражение от БНБ, съответно от
Комисията, при предоставяне на подкрепа от
поднадзорно лице
Чл. 40. (1) Преди предоставянето на подкрепа в съответствие със споразумение за
вътрешногрупова финансова подкрепа дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5 като субект
от група, който възнамерява да предостави
финансова подкрепа, уведомява за това:
1. Българската народна банка, съответно
Комисията, в качеството є на компетентен
орган;
2. консолидиращия надзорен орган, ако
е различен от органите, посочени в т. 1 и 3;
3. компетентния орган на субекта от групата, който получава финансовата подкрепа, ако
е различен от органите, посочени в т. 1 и 2;
4. Европейския банков орган.
(2) В уведомлението по ал. 1 се включва
мотивираното решение в съответствие с
чл. 39 и подробности относно предложената
финансова подкрепа. С уведомлението се
предоставя и копие от споразумението за
вътрешногрупова финансова подкрепа.
(3) В срок до 5 работни дни от датата на
получаване на уведомлението по ал. 1 и приложенията по ал. 2 БНБ, съответно Комисията, може с мотивирано решение да разреши,
да забрани или да ограничи предоставянето
на финансова подкрепа, ако прецени, че не
са изпълнени условията за вътрешногрупова
финансова подкрепа по чл. 38.
(4) Решението на БНБ, съответно на Комисията, по ал. 3 се съобщава незабавно на:
1. консолидиращия надзорен орган;
2. компетентния орган на субекта от групата, който получава подкрепата;
3. Европейския банков орган.
(5) Ако в срока по ал. 3 БНБ, съответно Комисията, разреши предоставянето на
финансова подкрепа, както и ако в същия
срок не вземе решение за забрана или ограничаване на подкрепата, последната може
да бъде предоставена съгласно условията,
предоставени пред компетентния орган.
(6) Решението на ръководния орган на
дружеството за предоставянето на финансова
подкрепа се съобщава на органите по ал. 1.
Задължения за уведомяване, когато БНБ, съответно Комисията, е консолидиращ надзорен
орган на ниво група
Чл. 41. (1) Когато БНБ, съответно Комисията, е консолидиращият надзорен орган
на ниво група и вземе решение по чл. 40,
ал. 3 или бъде информирана за решение на
компетентен орган за разрешаване, забрана
или ограничаване на финансова подкрепа на
дружество от групата, тя незабавно инфор-
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мира за съответното решение членовете на
надзорната колегия и членовете на колегията
за преструктуриране.
(2) Когато консолидиращи ят надзорен
орган на ниво група бъде информиран за
решение на ръководния орган на дружество
от групата за предоставяне на финансова
подкрепа, той незабавно информира за това
решение останалите членове на надзорната
колегия и членовете на колегията за преструктуриране.
Право на възражение на БНБ, съответно на
Комисията, при забрана или ограничаване на
финансова подкрепа
Чл. 42. (1) Когато БНБ, съответно Комисията, като компетентен орган има възражения относно решението на компетентен
орган на друга държава членка за забрана
или ограничаване на финансова подкрепа
за дружество по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 5, той
може в рамките на два дни от получаване
на и нформа ц и я за решен ие т о да о т несе
въпроса до ЕБО и да поиска съдействие
в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010.
(2) Българската народна банка, съответно Комисията, може да упражни правото
по ал. 1 и когато е консолидиращ надзорен
орган относно решения за забрана и ограничаване на финансова подкрепа за дъщерни
дружества на институции и дружества по
чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5.
(3) А ко ком пе т ен т ен орг а н н а д ру г а
държава членка, упражняващ надзор върху
субект от група, който има намерение да
п р едо с т а ви вът р еш ног ру пова фи на нс ова
подкрепа, ограничи или забрани нейното
предоставяне на дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 1 – 5 и ако планът за възстановяване на
групата в съответствие с чл. 8 е предвиж дал
вътрешногрупова финансова подкрепа, БНБ,
съответно Комисията, може да предприеме
или да изиска да се предприеме повторна
оценка на плана за възстановяване на групата съгласно чл. 10, или ако планът за
възстановяване е изготвен на индивидуална
основа – да изиска от институцията да представи преразгледан план за възстановяване.
Оповестяване
Ч л. 43. (1) С у бек т и т е по ч л. 1, а л. 1,
т. 1 – 5, които са част от група, оповестяват на
своята интернет страница дали са сключили
споразумение за вътрешногрупова финансова
подкрепа по чл. 34, както и описание на
общите условия на подобно споразумение
и наименованията на субектите от групата,
които са страни по него, и актуализират
информацията най-малко веднъж годишно.
(2) В с л у ч а и т е по а л. 1 с е п ри л а г ат
чл. 431 – 434 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
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РАННА НАМЕСА
Мерки за ранна намеса
Чл. 44. (1) Съответният компетентен орган
по Закона за кредитните институции или Закона за пазарите на финансови инструменти
може да приложи мерките по ал. 3, когато
въз основа на извършена оценка прецени, че
институция нарушава или може да наруши
в близко бъдеще изискванията на Регламент
(ЕС) № 575/2013, на Закона за кредитните институции, на Закона за пазарите на финансови
инструменти или на актовете по прилагането
им поради бързо влошаващо се финансово
състояние на институцията, включително в
резултат на застрашена ликвидност, бързо
покачващо се ниво на задлъж н ялост, на
необслужвани кредити или кредитни концентрации. Оценката се извършва въз основа на
набор от показатели, определени с наредба
на съответния компетентен орган, в които
може да се включи и показател, отчитащ
наличие на собствен капитал, превишаващ
минималното изискване към институцията
с не по-малко от 1,5 процентни пункта.
(2) Прилагането на мерките по тази глава
не ограничава и не заменя възможността
за прилагане на надзорни мерки по глава
единадесета, раздел VI от Закона за кредитните институции и по Закона за пазарите на
финансови инструменти.
(3) В случаите по ал. 1 компетентният
орган може да:
1. изиска от институцията да предприеме
едно или повече от действията и мерките,
предвидени в плана за възстановяване на
институцията; когато обстоятелствата, довели
до прилагането на мерки за ранна намеса,
се различават от допусканията, предвидени
в първоначалния план за възстановяване,
компетентният орган изисква от институцията да актуализира плана за възстановяване
и в определен срок да приложи едно или
повече от действията и мерките, предвидени
в актуализирания план;
2. изиска от институцията да разгледа и
оцени състоянието си, да определи мерките
за преодоляване на всички констатирани
проблеми и да изготви програма за действие за тяхното преодоляване и график за
изпълнението є;
3. разпореди писмено на институцията
да свика общо събрание на ак ционерите
или съдружниците, като определи дневния
ред за провеждане на общото събрание с
цел приемане на определени решения; ако
в определения от компетентния орган срок
институцията не свика общо събрание на
акционерите или съдружниците, компетентният орган може да свика такова по реда на
чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните
институции, съответно по реда на чл. 118,
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ал. 1, т. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
4. изиска освобождаването или смяната
на един или повече от членовете на ръководния орган и лица от висшия ръководен
персона л на инстит у ци ята, ако прецени,
че тези лица не отговорят на изискванията
по чл. 10 и 11 от Закона за кредитните институции, съответно по чл. 11 от Закона за
пазарите на финансови инструменти, и други
регулаторни изисквания;
5. изиска от инстит у ци ята да изготви
план за договаряне на преструктурирането
на дълга с определен кредитор или с всички
кредитори съгласно плана за възстановяване;
6. изиска промени в бизнес стратегията
на институцията;
7. изиска промени в правната и оперативната структура на институцията;
8. изиска и да получи, включително чрез
п р ов ерк и на м яс т о, ц я л ат а не о бход и ма
информация за актуализиране на плана за
преструктуриране на институцията и за подготовка за възможното є преструктуриране,
включително за извършването на оценка на
активите и задълженията є по чл. 55.
(4) Мерките по ал. 3 за банка се прилагат
от подуправителя, ръководещ управление
„Банков надзор“, или от оправомощено от
него длъжностно лице, като се определ я
подходящ срок за изпълнението им, който
позвол ява да се оцени ефективност та от
тяхното прилагане.
(5) Когато се установи, че за банка са
налице условията за прилагане на мерки
за ранна намеса по ал. 1, подуправителят,
ръководещ Уп равление „Банков на дзор“,
незабавно уведомява Управителния съвет
на БНБ.
(6) Мерките по ал. 3 по отношение на
инвестиционен посредник се прилагат от
заместник-председателя на Комисията, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, или от оправомощено
от него длъжностно лице, като се определя
подходящ срок за изпълнението им, който
позвол ява да се оцени ефективност та от
тяхното прилагане.
(7) Когато се установи, че са на лице
условията за прилагане на мерки за ранна
намеса по ал. 1 за инвестиционния посредник, заместник-председателят на Комисията,
ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“, незабавно уведомява
Комисията.
(8) В случаите по ал. 5 и 7 съответният
орган за преструктуриране може да изиска
от институцията да се свърже с потенциални
купувачи, за да подготви преструктурирането
на институцията при спазване на условията,
предвидени в чл. 59, ал. 3, и разпоредбите относно поверителността, предвидени в чл. 116.
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Освобождаване на членове на ръководния орган и на висшия ръководен персонал
Чл. 45. (1) Съответният компетентен орган
може да изиска освобождаването на отделни
или на всички членове на ръководния орган
на институцията, както и на лица, оправомощени да управляват и да представляват
институцията, или на лица от висшия ръководен персонал в следните случаи:
1. при значително влошаване на финансовото състояние на институцията;
2. когато са налице сериозни нарушения
на законови или подзаконови актове или на
устава на институцията, или нейни вътрешни
правила, или
3. когат о д ру г и мерк и, п ред п рие т и в
съответствие с чл. 44, не са достатъчни за
подобряване на финансовото състояние.
(2) Изборът на нов ръководен орган или
на отделни негови членове, както и назначаването на нови членове на висшия ръководен персонал в случаите на ал. 1 и чл. 44,
ал. 3, т. 4 се извършва със съгласието или
след съответно одобрение на компетентния
орган и където е приложимо, при спазване
на изискванията и процедурите на Закона за
кредитните институции, съответно на Закона
за пазарите на финансови инструменти.
Временен управител
Чл. 46. (1) Когато компетентният орган по
Закона за кредитните институции, съответно
по Закона за пазарите на финансови инструменти, счита, че прилагането на мерките по
чл. 44, ал. 3, т. 4 и чл. 45 е недостатъчно за
подобряване на финансовото състояние на
институцията или на клона на институцията
от трета държава или за отстраняване на
допуснатите нарушения, той може да назначи
едно или повече физически лица за временни
управители на институцията.
(2) Временен управител е физическо лице,
което по преценка на компетентния орган
притежава к ва лификаци я, способности и
познания, необходими за изпълнение на възложените функции и задачи, и отговаря на
изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 9 от
Закона за кредитните институции, съответно
на чл. 11, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите
на фи на нсови и нс т ру мен т и. Времен н и я т
управител не трябва да се намира с институцията или с неин длъжник в отношения,
които пораждат основателни съмнения за
неговата безпристрастност.
(3) Информацията и документите, с които
се доказва изпълнението на изискванията
по ал. 2, се определят с наредба на БНБ,
съответно с наредба на Комисията.
(4) Временният управител получава за
своята работа възнаграждение за сметка на
институцията, чийто размер се определя от
компетентния орган.
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(5) При назначаване на временен управител изискването за издаване на одобрение
по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните
институции и по чл. 11, ал. 7 от Закона за
пазарите на финансови инструменти не се
прилага.
(6) При назначаването компетентният орган може да възложи на временния управител
да работи съвместно или вместо временно
ръководния орган на институцията.
(7) При назначаване на временен управител, който да работи съвместно с ръководния орган на институцията, с акта за
назначаване компетентният орган определя
и ролята, задълженията и правомощията
на временния управител, както и изискванията към съответния ръководен орган на
институцията да се консултира с него или
да полу чава неговото съгласие, преди да
вземе конкретни решения или да предприеме
конкретни действия.
(8) Компетентни ят орган връчва незабавно на съответната институция акта за
назначаване на временен управител и го
оповестява публично на интернет страницата
си, когато той разполага с правомощието да
представлява институцията. Назначаването
на временен управител с правомощия да
представл ява инстит у ци ята се обявява в
Търговския регистър по искане на компетентния орган.
(9) При назначаване на временен управител, който да замени ръководния орган на
институцията, с акта за назначаване компетентният орган определя неговите правомощия, които могат да включват някои или
всички правомощия на ръководния орган
на институцията съгласно нейния устав и
действащото законодателство, включително
правомощията да упражнява някои или всички административни функции на ръководния
орган на институцията.
(10) С акта за назначаването компетентният орган определя задачите на временния управител, които могат да вк лючват
оцен яване на финансовото състояние на
и нс т и т у ц и я та, у п ра в лен ие на дей но с т т а
или на част от дейността на институцията
с оглед предпазване или възстановяване на
финансовото є състояние и предприемане
на мерки за възстановяване на доброто и
благоразумно управление на дейността на
институцията.
(11) Компетентният орган може по всяко време на прек рат и п равомощи я та на
временния управител и да назначи друг на
негово място, както и да промени неговите
правомощия, задачи и други условия на назначаване. Актът на компетентния орган в
тези случаи не подлежи на обжалване.
(12) Компетентният орган може с акта за
назначаване и с всяка промяна на условията на назначението да изисква определени
действия на временния управител да се из-
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вършват само след неговото предварително
съгласие. Временният управител може да
свик ва общото събрание на ак ционерите
или съдружниците и да определя дневния
ред само с предварителното съгласие на
компетентния орган.
(13) Компетентният орган може да изисква
от временния управител в края на срока на
назначаването му и периодично съгласно
определен от него график да изготвя доклади
относно финансовото състояние на институцията и относно предприетите действия по
време на неговия мандат.
(14) Временният управител се назначава за
срок не повече от една година. Компетентният орган може да поднови този срок, ако все
още са налице условията за назначаване по
ал. 1, като в този случай обосновава решението си пред акционерите или съдружниците.
(15) Назначаването на временен управител по този член не засяга други права на
акционерите или съдружниците.
(16) Временният управител упра жн ява
правомощията си с грижата на добър търговец. Той носи отговорност само за вреди,
причинени от него умишлено.
(17) Когато има назначен временен управител, той може да изпълнява функциите и
на квестор по Закона за кредитните институции, съответно по Закона за пазарите на
финансови инструменти.
Координация на мерките за ранна намеса и
назначаване на временен управител по отношение на групи, когато БНБ, съответно
Комисията, е консолидиращ надзорен орган
Чл. 47. (1) Когато е консолидиращ надзорен орган и са налице условията по чл. 44,
ал. 1 или чл. 46, ал. 1 по отношение на предприятие майка от Европейския съюз, БНБ,
съответно Комисията, уведомява ЕБО и се
консултира с другите компетентни органи,
участващи в надзорната колегия.
(2) В случаите по ал. 1 след провеждането
на консултация с членовете на надзорната
колегия съответният консолидиращ надзорен
орган по ал. 1 прилага мярка по чл. 44, ал. 3
или чл. 46, ал. 1 по отношение на предприятието майка от Европейския съюз, като
взема предвид потенциалното въздействие
от прилагането на мярката върху субектите
от групата в други държави членки. Консолидиращият надзорен орган уведомява за
своето решение членовете на надзорната
колегия и ЕБО.
(3) Консолидиращият надзорен орган по
ал. 1 участва в консултации с компетентен
орган на дъщерно дружество, регистрирано
в друга държава членка, в случаите, когато
съответният компетентен орган е уведомил
консолидиращия надзорен орган, че са налице
условията за прилагане на мерки за ранна

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

намеса и ли за назначаване на временен
управител по отношение на това дъщерно
дружество.
(4) В случаите по ал. 3 консолидиращият
надзорен орган може да оцени потенциалното
въздействие от прилагането на мерките за
ранна намеса или за назначаване на временен управител по отношение на дъщерното
дружество, групата или субектите от групата
в други държави членки. Консолидиращият
надзорен орган уведомява компетентния орган по ал. 3 за резултатите от извършената
оценка в срок до три дни от получаването
на уведомлението.
(5) Когато поне два от компетентните
органи на субекти от групата възнамеряват
да приложат мерки за ранна намеса или да
назначат временни управители по отношение на повече от една институция в групата,
консолидиращият надзорен орган по ал. 1
съвместно с компетентните органи на тези
институции оценява възможностите за назначаване на един и същ временен управител за
всички засегнати субекти от групата или за
координирано прилагане на мерките за ранна
намеса с цел по-лесно намиране на решение
за възстановяване на финансовото състояние
на съответната институция. Оценката е под
формата на съвместно решение, което се
взема в рамките на 5 дни от датата, на която
консолидиращият надзорен орган е получил
у ведом ление по а л. 3. Консоли ди ращ и я т
надзорен орган предоставя на предприятието
майка от Европейския съюз съвместното
решение със съответните мотиви.
(6) Консол и д и ра щ и я т на дзорен орга н
или компетентен орган от колегията може
да търси съдействие от ЕБО в съответствие
с чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за
постигане на съгласие по ал. 5.
(7) В случай че в срока по ал. 5 не бъде
постигнато съвместно решение, консолидиращият надзорен орган по ал. 1 взема самостоятелно решение относно назначаването
на временен управител и за прилагането на
мярка по чл. 44, ал. 3, ако е възнамерявал
да приложи такива мерки по отношение на
поднадзорното му дружество.
(8) При несъгласие с решението, за което е
уведомен от компетентен орган по отношение
на мерки за ранна намеса или за назначаване
на временен управител спрямо дъщерно дружество, или когато не е постигнато съвместно
решение по ал. 5, консолидиращият надзорен
орган може съгласно чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010 да отнесе за
разглеждане до ЕБО въпрос относно:
1. прилагането на елементите от плана за
възстановяване, съответстващи на т. 4, 10,
11 и 19 от приложение № 1;
2. прилагането на мерки по смисъла на
чл. 44, ал. 3, т. 5 и 7.
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Координация на мерките за ранна намеса и назначаване на временен управител по отношение
на групи, когато БНБ, съответно Комисията,
е компетентен орган по отношение на дъщерно
дружество
Чл. 48. (1) Когато са налице условията по
чл. 44, ал. 1 или по чл. 46, ал. 1 по отношение на институция, лицензирана в Република
България, която е дъщерно дружество на
предприятие майка от Европейския съюз,
БНБ, съответно Комисията, уведомява ЕБО
и се консултира с консолидиращия надзорен
орган, преди да предприеме мярка по чл. 44,
ал. 3 или по чл. 46, ал. 1.
(2) Българската народна банка, съответно
Комисията, прилага мерките по чл. 44, ал. 3
или по чл. 46, ал. 1 въз основа на резултатите
от оценката на консолидиращия надзорен
орган и уведомява консолидиращия надзорен
орган, другите членове на надзорната колегия
и ЕБО за приложените мерки.
(3) Когато БНБ, съответно Комисията,
и друг компетентен орган възнамеряват да
приложат мерки за ранна намеса на поне
две институции, които са част от група и
осъществяват дейност на територията на
Република Българи я и на друга държава
членка, консолидиращият надзорен орган и
съответният компетентен орган на институцията, лицензирана в Република България,
заедно с другите съответни компетентни
орга н и вземат с ъвмес т но решен ие, кат о
оценяват възможностите за назначаване на
един и същ временен управител за всички
засегнати субекти от групата или за координирано прилагане на мерките за ранна
намеса с цел по-лесно намиране на решение
за възстановяване на финансовото състояние
на съответната институция.
(4) Българската народна банка, съответно
Комисията, може да поиска съдействие от
ЕБО в съответствие с чл. 31 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010 за постигане на съгласие
по ал. 3.
(5) Когато не е постигнато съвместно
решение по ал. 3, БНБ, съответно Комисията, в 5-дневен срок взема самостоятелно
решение относно назначаването на временен
управител в институцията, лицензирана в
Република България, и за прилагането на
мярка по чл. 44, ал. 3.
(6) При несъгласие с решението, за което
е уведомена от консолидиращия надзорен
орган или от компетентен орган по отношение на мерки за ранна намеса или за
назначаване на временен управител спрямо
предприятие майка от Европейския съюз,
съответно спрямо друг субект от групата, или
когато не е постигнато съвместно решение
по ал. 3, БНБ, съответно Комисията, може
съгласно чл. 19, параграф 3 от Регламент
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(ЕС) № 1093/2010 да отнесе за разглеждане
до ЕБО въпрос относно:
1. прилагането на елементите от плана за
възстановяване, съответстващи на т. 4, 10,
11 и 19 от приложение № 1;
2. прилагането на мерки по смисъла на
чл. 44, ал. 3, т. 5 и 7.
Изпълнение на чл. 19, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010
Чл. 49. (1) Решенията на БНБ и на Комисията по чл. 47 и 48 се мотивират. В тях
се вземат предвид мненията и възраженията
на другите компетентни органи, изразени
по време на консултациите по чл. 47, ал. 1
или по чл. 48, ал. 1 или по време на срока по чл. 47, ал. 5 и чл. 48, ал. 5, както и
потенциалното въздействие на решението
върху финансовата стабилност в Република
България и съответните държави членки.
(2) Когато в сроковете за консултация за
вземане на съвместни решения въпросът за
предприемане на мярка е отнесен за разглеждане до ЕБО по реда на чл. 47, ал. 8 и чл. 48,
ал. 6, вземането на решение се отлага и се
изчаква решението на ЕБО. В този случай
БНБ, съответно Комисията, взема решение
в съответствие с решението на ЕБО.
(3) Когато ЕБО не вземе решение по ал. 2
в срок три дни, БНБ, съответно Комисията,
прилага своето решение по отношение на
институцията, за която е компетентен орган.
Г л а в а

ш е с т а

ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ
НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО
Цели на преструктурирането
Чл. 50. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 прилага инструментите
за преструктуриране и упражнява правомощията за преструктуриране по този закон,
които са най-подходящи за постигането на
целите на преструктурирането за всеки отделен случай.
(2) Целите на преструктурирането са:
1. осигуряване на непрекъснатост на критичните функции;
2. избягване на значителни неблагоприятни последици за финансовата стабилност,
по-специално чрез предотвратяване на разпространението им, включително в пазарната инфраструктура, и чрез поддържане на
пазарна дисциплина;
3. осигуряване на защита на публичните
средства, като се свежда до минимум както
зависимостта от използване на извънредна
публична финансова подкрепа, така и нейният размер;
4. осигуряване на защита на вложителите,
чиито влогове са гарантирани при условията
и по реда на Закона за гарантиране на вло-
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говете в банките, и на инвеститорите, чиито
вземания подлежат на компенсиране по реда
на дял трети, глава пета, раздел IV от Закона
за публичното предлагане на ценни книжа;
5. осигуряване на защита на средствата
и активите на клиентите.
(3) Преструктурирането на институция се
извършва при минимални разходи и избягване
на загуба на стойност, освен ако тези разходи
и загуби са необходими за постигането на
целите на преструктурирането.
(4) Цел и т е на п рес т ру к т у ри ра не т о са
ед на к во ва ж н и и с ъ о т ве т н и я т орг а н за
преструктуриране следва да постига баланс
между тях съобразно естеството и обстоятелствата на всеки отделен случай.
Условия за вземане на решение за преструктуриране
Чл. 51. (1) Органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 взема решение да
предприеме действия за преструктуриране на
институция, когато са налице едновременно
следните условия:
1. направена е констатация, че институцията е проблемна или е вероятно да стане
проблемна в съвместен доклад на Управление
„Банков надзор“ и звеното по чл. 2, ал. 2 на
БНБ, когато институцията е банка, съответно
в съвместен доклад на Управление „Надзор
на инвестиционната дейност“ и звеното по
чл. 3, ал. 2 на Комисията, когато институцията е инвестиционен посредник;
2. с оглед неотлож ност та и дру ги същест вени обстоя телст ва по п реценка на
органа за преструкту риране няма реална
вероятност алтернативни мерки от страна на
частния сектор, надзорни действия и мерки
за ранна намеса или обезценяването, или
преобразуването на съответните капиталови
инструменти, предприети по отношение на
институцията, да предотвратят в разумен
срок неизпълнение на задълженията є;
3. действието по преструктуриране е необходимо в обществен интерес в съответствие
с ал. 5.
(2) Прилагане на мярка за ранна намеса
съгласно чл. 44, ал. 3 не е условие за предприемане на действия по преструктуриране.
(3) Институция е проблемна или е вероятно
да стане проблемна, ако е налице едно или
повече от следните обстоятелства:
1. институцията е нарушила или може да
се направи обосновано предположение, че
ще извърши нарушение, в резултат на което
би престанала да отговаря на условията по
лиценза в съответствие със Закона за кредитните институции, съответно със Закона за
пазарите на финансови инструменти, включително, но не само, когато институцията
е понесла или е вероятно да понесе загуби,
които ще изчерпят целия є собствен капитал
или значителна част от него;
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2. стойността на активите на институцията
е по-малка от стойността на задълженията є
или може да бъде направено обосновано предположение, че в близко бъдеще стойността
на задълженията є ще превиши стойността
на нейните активи;
3. институцията не е изпълнила или може
да бъде направено обосновано предположение, че в близко бъдеще няма да може да
изпълни в срок едно или повече изискуеми
задължения към нейните кредитори;
4. необходима е извънредна п ублична
финансова подкрепа с изключение на случаите, когато такава подкрепа се осигурява
за преодоляване на сериозни смущения в
икономиката на страната и за запазване на
финансовата стабилност в някоя от следните
форми:
а) държавна гаранция на новоемитиран
дълг или на ликвидна подкрепа за банката;
б) осигуряване на собствен капитал или
придобиване на капиталови инструменти на
цени и при условия, които не предоставят
предимство на банката – когато при предоставянето на публичната финансова подкрепа
не са били налице обстоятелствата по т. 1 – 3
или по чл. 90, ал. 1.
(4) Изключенията по ал. 3, т. 4 се прилагат,
когато извънредната публична финансова
подкрепа отговаря на следните условия:
1. осигурява се само по отношение на
п латежоспособна банка п ри спазване на
Закона за държавните помощи и правната
рамка на Европейския съюз за държавната
помощ и след постановяване на положително
решение от страна на Европейската комисия;
2. има предпазен и временен характер и
е пропорционална на целите за справяне с
последиците от сериозните смущения;
3. не се прилага за компенсиране на загуби,
които банката е понесла или има вероятност
да понесе в близко бъдеще;
4. осигуряването на капитал по ал. 3, т. 4,
буква „б“ е в размер, необходим да се покрие
капиталовият недостиг, установен при стрес
тестовете по чл. 80б от Закона за кредитните институции, извършени за банковата
система на ниво Европейски съюз, както и
при прегледите за качество на активите или
при еквивалентни на тях стрес тестове и
прегледи, извършени от БНБ, Европейската
централна банка или от ЕБО.
(5) Обществен интерес от действие по
преструктуриране по ал. 1, т. 3 е налице,
когато са изпълнени следните условия:
1. предприемането на действието е необходимо за постигането и е пропорционално
на една или повече от целите на преструктурирането, и
2. целите на преструктурирането не могат
да бъдат постигнати в същата степен в производство по несъстоятелност на институцията.
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Условия за преструктуриране на финансови
институции и холдинги
Чл. 52. (1) Съответният орган за преструктуриране може да предприеме действия по
преструктуриране по отношение на финансова
институция по чл. 1, ал. 1, т. 3, в случай че
са изпълнени условията за преструктуриране
по чл. 51 както по отношение на финансовата институция, така и по отношение на
предприятието майка, попадащо в обхвата
на консолидирания надзор.
(2) Съответният орган за преструктуриране
може да предприеме действия по преструкту риране по отношение на дружество по
чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, в случай че са изпълнени условията за преструктуриране както
по отношение на дружеството, така и по
отношение на едно или повече от дъщерните
дружества, които са институции, или когато
дъщерното дружество е в трета държава и
компетентните власти на тази държава са
установили, че дружеството отговаря на условията за преструктуриране съгласно тяхното
законодателство.
(3) За целите на преструктуриране на група, когато дъщерните дружества на холдинг
със смесена дейност са притежавани пряко
или косвено от междинен финансов холдинг,
съответният орган за преструктуриране може
да предприема действия по преструктуриране по отношение на междинния финансов
холдинг, но не и по отношение на холдинга
със смесена дейност.
(4) При спазване на ал. 3 съответният орган за преструктуриране може да предприеме
действия по преструктуриране по отношение
на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5, без
за него да са изпълнени условията за преструктуриране, когато едно или повече от
дъщерните дружества, които са институции,
изпълняват условията за преструктуриране и
техните активи и задължения са такива, че
невъзможността да изпълняват задълженията
си би застрашила институцията или групата
като цяло и действията по преструктуриране
по отношение на дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 4 и 5 са необходими за преструктурирането на такива дъщерни дружества или за
преструктурирането на цялата група.
(5) За целите на ал. 2 и 4, при преценка
на изпълнението на условията по чл. 51, вътрешногрупови прехвърляния на капитал или
на загуби между едно или няколко дъщерни
дружества, които са институции, включително обезценяване или преобразуване на
капиталови инструменти, могат да не бъдат
признати при наличието на споразумение на
БНБ, съответно на Комисията, със съответния
орган за преструктуриране.
Основни принципи, уреждащи
преструктурирането
Чл. 53. (1) При прилагането на инструментите за преструктуриране и при упражняване
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на правомощията за преструктуриране по този
закон органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 взема решения при спазване на
следните принципи:
1. а к ц ионери т е и л и с ъд ру ж н и ц и т е на
институция в режим на преструктуриране
първи поемат загубите;
2. кредиторите на банка в режим на преструктуриране поемат загубите след акционерите съгласно реда на удовлетворяване
на вземанията по чл. 94, ал. 1 от Закона за
банковата несъстоятелност, съответно кредиторите на инвестиционния посредник в
режим на преструктуриране поемат загубите
след акционерите или съдружниците съгласно
реда на удовлетворяване на вземанията по
чл. 722, ал. 1 от Търговския закон, освен ако
този закон не предвижда друго;
3. членовете на ръководния орган и висшият ръководен персонал на институция в
режим на преструктуриране се освобождават,
освен когато органът за преструктуриране
прецени, че за постигането на целите на
преструктурирането е необходимо един или
повече от тях да продължат да упражняват
правомощията си;
4. органът за преструктуриране изисква
от членовете на ръководния орган и висшият
ръководен персонал на институция в режим
на преструктуриране да оказват съдействие за
постигане на целите на преструктурирането;
5. органът за преструктуриране предприема
действия за търсене на гражданска, админист ративнонаказателна или наказателна
отговорност в съответствие с действащото
законодателство от лицата, в резултат на чиито действия или бездействия институцията
е изпаднала в невъзможност да изпълнява
задълженията си;
6. кредиторите с вземания от един и същ
ред получават равно третиране, освен ако
този закон не предвижда друго;
7. кредиторите не понасят по-големи загуби от загубите, които биха понесли, ако
спрямо институцията или дружеството по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 е било открито производство по несъстоятелност в съответствие
със защитните механизми по чл. 105 – 107;
8. вземанията на вложителите до размера
на гаранцията съгласно Закона за гарантиране
на влоговете в банките са изцяло защитени;
9. при извършване на действия по преструктуриране се прилагат защитните механизми
по глава седемнадесета.
(2) Ако институция е част от група, съответният орган за преструктуриране прилага
инструментите за преструктуриране и упражнява правомощията за преструктуриране по
този закон по такъв начин, че въздействието
върху останалите субекти от групата и върху
групата като цяло, както и неблагоприятните последици за финансовата стабилност
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в Европейския съюз, държавите членки, в
които групата извършва дейност, и в другите
държави членки да са минимални.
(3) При прилагането на инструментите
за преструктуриране и при упражняването
на правомощията си по този закон БНБ,
Комисията и Министерството на финансите
спазват правната рамка на Европейския съюз
за държавната помощ, когато е приложимо.
(4) При прилагането на инструментите
за преструктуриране по чл. 56, т. 1 – 3 по
отношение на институция или дружество
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 чл. 123 от Кодекса на
труда не се прилага.
Г л а в а

с е д м а

ИЗВЪНРЕДНО УПРАВЛЕНИЕ
Извънреден управител
Чл. 54. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може да назначи едно или
повече физически лица за извънредни управители, които заменят ръководния орган на
институцията в режим на преструктуриране.
(2) Извънреден управител е физическо лице,
което по преценка на органа за преструктуриране притежава квалификация, способности
и познания, необходими за изпълнение на
възложените функции и задачи, и отговаря на
изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 3 – 9
от Закона за кредитните институции, когато
институцията е банка, съответно на изискванията по чл. 11, ал. 2, т. 1 – 4 и т. 6 – 10,
ал. 3 и чл. 123, ал. 2 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, когато институцията
е инвестиционен посредник. Лице, назначено
за временен управител на институция при
условията и по реда на чл. 46, ал. 1 или за
квестор по Закона за кредитните институции,
съответно по Закона за пазарите на финансови
инструменти, може да бъде назначено и за
неин извънреден управител. Извънредният
управител не трябва да се намира с институцията или с неин длъжник в отношения,
които пораждат основателни съмнения за
неговата безпристрастност. Информацията и
документите, с които се доказва изпълнението
на изискванията, се определят с наредба на
БНБ, съответно на Комисията. Извънредният
управител получава възнаграждение за сметка
на институцията, чийто размер се определя
от органа за преструктуриране.
(3) При назначаване на извънреден управител изискването за издаване на одобрение
по чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните
институции, когато институцията е банка,
съответно по чл. 11, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато
институцията е инвестиционен посредник,
не се прилага.
(4) Назначаването на извънреден управител
се обявява в Търговския регистър по парти-
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дата на институцията по искане на органа за
преструктуриране и се оповестява публично
на неговата интернет страница.
(5) При назначаване на извънредния управител упражняването на правомощията на
акционерите или съдружниците и на ръководния орган на институцията се спира, ако
дотогава не са спрени, и те се упражняват
от извънредния управител под контрола на
органа за преструктуриране.
(6) Извънредни ят у правител е длъжен
да предприеме всички необходими мерки
и действия за постигане на целите на преструктурирането и за реализиране на действията по преструктуриране в съответствие с
решението на органа за преструктуриране.
Това задължение включва предприемането
на всички мерки и действия, които са необходими в съответствие с инструментите за
преструктуриране, и има предимство пред
всяко друго задължение на ръководния орган
съгласно устава или учредителния акт на
институцията или действащото законодателство в случай на несъответствие между тях.
(7) Органът за преструктуриране може
да наложи ограничения на действията на
извънредния управител, включително предварително съгласие за определени негови
действия.
(8) Органът за преструктуриране може да
освободи извънредния управител по всяко
време.
(9) Органът за преструктуриране може да
изисква от извънредния управител в края
на срока на назначаването му и периодично съгласно определен от него график да
изготвя доклади относно икономическото и
финансовото състояние на институцията и
относно действията, предприети в изпълнение
на задълженията му.
(10) Извънредният управител се назначава
за срок не повече от една година. Органът
за преструктуриране може да поднови този
срок, ако все още са налице условията за
назначаването му.
(11) Когато органът за преструктуриране
взема решение по ал. 1 по отношение на институция, която е част от група, той може да
проведе консултации с органи за преструктуриране на други субекти от групата, за които
се предвижда аналогична мярка, с цел да се
прецени дали е по-подходящо да се назначи
един и същ извънреден управител за всички
съответни субекти, за да се улесни вземането
на решения за възстановяване на финансовата
стабилност на съответните субекти.
(12) Извънредният управител упражнява
правомощията си в рамките на ограниченията
по този член и с грижата на добър стопанин.
Той носи отговорност само за вреди, причинени от него умишлено.
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ОЦЕНЯВАНЕ
Оценяване за целите на преструктурирането
Чл. 55. (1) Преди да предприеме действие
по преструктуриране или да упражни правомощие за обезценяване или преобразуване
на капиталови инструменти, органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 осигурява извършването на оценка на активите и
задълженията на институцията или на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 от лице, което
е независимо от публични органи, от органа
за преструктуриране, както и от институцията
или дружеството. Активите и задълженията
се оценяват справедливо, консервативно и
реалистично.
(2) Оценката по ал. 1 е окончателна при
спазване на изискванията на този член.
(3) Когато не е възможно извършването
на независима оценка по ал. 1, органът за
преструктуриране може да извърши временна
оценка на активите и на задълженията на
институцията или на дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 в съответствие с ал. 12 и 13.
(4) Целта на оценката по ал. 1 или ал. 3 е
да се оцени стойността на активите и задълженията на институцията или на дружеството
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които отговарят на
условията за преструктуриране.
(5) Оценката по ал. 1 или ал. 3 е предназначена да предостави:
1. данни дали са изпълнени условията за
преструктуриране по чл. 51, ал. 1 или условията за обезценяване или преобразуване
на съответните капиталови инструменти по
чл. 89;
2. данни за вземане на решение за подходящото действие по преструктуриране, което
органът за преструктуриране да предприеме
по отношение на институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, ако са изпълнени
условията за преструктуриране;
3. данни за определяне на степента на обезсилване или намаление на относителния дял
от капитала на съществуващите акции или
дялове, както и на степента на обезценяване
или преобразуване при прилагане от органа за
преструктуриране на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните
капиталови инструменти;
4. данни за вземане на решение за степента на обезценяване или преобразуване на
приемливите задължения при прилагане от
органа за преструктуриране на инструмента
за споделяне на загуби;
5. данни за вземане на решение относно
активите, правата, задълженията или инструментите на собственост, които се прехвърлят, както и на решение относно размера на
насрещната престация, която се дължи на
институцията в режим на преструктуриране
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или на нейните акционери или съдружници,
или на притежатели на други инструменти
за собственост, при прилагане от органа за
преструктуриране на инструмента „Мостова
институция“ или на инструмента за обособяване на активи;
6. данни за вземане на решение относно
активите, правата, задълженията или инструментите на собственост, които се прехвърлят,
и за формиране на преценката на органа
за преструктуриране при определянето на
търговските условия по чл. 58, ал. 3, при
прилагане на инструмента за продажба на
стопанска дейност;
7. потвърждение, че всички загуби по активите на институцията или на дружеството са
напълно признати към момента на прилагане
на инструментите за преструктуриране или
на упражняване на правомощието за обезценяване или преобразуване на съответните
капиталови инструменти.
(6) Оценката по ал. 1 или ал. 3 се основава
на консервативни допускания, включително
по отношение на нивата на неизпълнение на
задължения към институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и размера на
загубите. В оценката не се отчитат последиците от евентуалното бъдещо предоставяне
на извънредна публична финансова подкрепа
или извънредно ликвидно улеснение от централна банка, или ликвидно улеснение от
централна банка, което се предоставя при
нестандартизирани условия за обезпечение,
матуритет и лихвен процент на институцията
или дружеството от момента, в който органът
за преструктуриране предприема действие по
преструктуриране или упражнява правомощието за обезценяване или преобразуване на
съответните капиталови инструменти.
(7) Оценката по ал. 1 или ал. 3 отчита,
че при прилагането на инструмент за преструктуриране:
1. органът за преструктуриране, Фондът за
гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ)
и Фондът за компенсиране на инвеститорите
(ФКИ) си възстановяват от институцията в
режим на преструктуриране извършените разумни разноски при условията на чл. 57, ал. 6;
2. при използване на средства от ФПБ,
съответно от ФПИП, ФГВБ, съответно ФКИ,
може да начислява лихви и такси във връзка с
всички заеми или гаранции, предоставени на
институцията в режим на преструктуриране.
(8) Оценката по ал. 1 или ал. 3 се допълва
от следната информация от счетоводните документи на институцията или на дружеството
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5:
1. актуален баланс и доклад за финансовото
състояние на институцията или дружеството;
2. анализ и прогнозна оценка на счетоводната стойност на активите;
3. списък на счетоводно признатите балансови и задбалансови задължения на ин-
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стит у ци ята или дру жеството, в който са
посочени съответните вземания и техният
ред съгласно приложимото законодателство
по несъстоятелност.
(9) Когато е целесъобразно, за предоставяне
на данни по ал. 5, т. 5 и 6 информацията по
ал. 8, т. 2 се допълва от анализ и прогнозна
оценка на пазарната стойност на активите и
задълженията на институцията или на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5.
(10) Оценката по ал. 1 или 3 включва разделянето на кредиторите в отделни класове в
съответствие с техния ред на вземания съгласно приложимото законодателство в областта
на несъстоятелността и преценка на загубите,
които всеки клас акционери или кредитори би
понесъл в производство по несъстоятелност.
(11) Преценката по ал. 10 не засяга извършването на оценка по чл. 106, ал. 1.
(12) Освен в случая по ал. 3, временна
оценка се извършва и когато поради неотложност не е възможно да се спазят напълно
изискванията на ал. 8 и 10.
(13) Временната оценка по ал. 12 включва
и подходящо обосновано допускане за допълнителни загуби.
(14) Оценката по ал. 3 и 12 се счита за
временна, докато независимо лице по ал. 1 не
извърши оценка, която съответства на всички
изисквания на този член. Тази последваща
окончателна оценка се извършва веднага щом
е практически осъществимо. Окончателната
оценка може да се извърши отделно от оценката в чл. 106, ал. 1 или едновременно с нея
и от същото независимо лице.
(15) Последващата окончателна оценка по
ал. 14 има за цел:
1. да гарантира, че всички загуби по активите на институцията или дружеството по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 са напълно признати в
баланса и отчета на доходите на институцията
или дружеството;
2. да предостави данни за вземане на решение за увеличаване на вземанията на кредиторите или на размера на предоставената
насрещна престация при прилагане на ал. 16.
(16) В случай че съгласно последващата
окончателна оценка стойността на нетните
активи на институцията или на дружеството по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 е по-висока от стойността
им съгласно временната оценка, органът за
преструктуриране може:
1. да упражни правомощието си за увеличаване на размера на вземанията на кредиторите или на собствениците на съответните
капи та лови инст ру мен т и, кои то са би ли
обезценени при прилагането на инструмента
за споделяне на загуби;
2. да даде указания на мостовата институция
или дружеството за управление на активи да
направи допълнителна насрещна престация,
както следва:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

а) във връзка с прехвърлените активи, права
и задължения – в полза на институцията в
режим на преструктуриране, или
б) във връзка с прехвърлените инструменти на собственост – в полза на акционерите,
съдружниците или притежателите на други
инструменти на собственост.
(17) Наличието на временна оценка по
ал. 3 и 12 е достатъчно основание органът за
преструктуриране да предприеме действия
по преструктуриране, включително да поеме
управлението на проблемна институция или
дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 или да
упражни правомощията си за обезценяване
или преобразуване на съответните капиталови
инструменти.
(18) Оценката на активите и задълженията
е неразделна част от решението за прилагане
от органа за преструктуриране на инструмент
за преструктуриране или за упражняване на
правомощие за преструктуриране или от решението за упражняване на правомощия за
обезценяване или преобразуване на съответните капиталови инструменти. Оценката може
да бъде обжалвана само заедно с решението
в съответствие с чл. 117.
Г л а в а

д е в е т а

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
Видове инструменти за преструктуриране
Чл. 56. Инструментите за преструктуриране са:
1. Инструмент за продажба на стопанска
дейност;
2. Инструмент „Мостова институция“;
3. Инструмент за обособяване на активи;
4. Инструмент за споделяне на загуби.
Общи принципи на приложение на инструментите за преструктуриране
Чл. 57. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 упражнява предвидените в този закон правомощия за прилагане
на инструментите за преструктуриране към
институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, което отговаря на условията за преструктуриране.
(2) Когато органът за преструктуриране
реши да приложи инструмент за преструкту риране към институция или дружество
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и това действие по
преструктуриране би довело до загуби за
кредиторите или до преобразуване на техните
вземания, той упражнява правомощието за
обезценяване или преобразуване на капиталови инструменти по чл. 89 непосредствено
преди или едновременно с прилагането на
инструмента за преструктуриране.
(3) Органът за преструктуриране може да
прилага инструментите за преструктуриране
самостоятелно или в комбинация. Инстру-
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ментът за обособяване на активи се прилага
единствено в комбинация.
(4) Когато се използват единствено инструментите за преструктуриране по чл. 56, т. 1
и 2 и те се използват за прехвърляне само на
части от активите, правата или задълженията
на институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 в режим на преструктуриране,
остатъчната част от институцията или дружеството, от което са прехвърлени активите,
правата или задълженията, се прекратява
по реда на приложимото производство по
несъстоятелност.
(5) Производството по ал. 4 се извършва
в рамките на разумен срок, като се взема
предвид необходимостта институцията или
дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 да предоставят услуги или улеснения съгласно чл. 96,
за да се даде възможност на приобретателя да
продължи дейностите или услугите, придобити чрез прехвърлянето, както и всяко друго
основание, поради което е необходимо запазването на остатъчната част от институцията
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, за да
се постигнат целите на преструктурирането
или да се спазят принципите на преструктурирането.
(6) Всички разумни разноски, направени
от органа за преструктуриране, от ФГВБ при
използване на ФПБ, от ФКИ при използване
на ФПИП и от Министерството на финансите
във връзка с прилагането на инструменти или
упражняването на правомощия за преструктуриране или с прилагането на държавните
инструменти за финансова стабилизация,
подлежат на възстановяване на съответния
орган или фонд по някой от следните начини:
1. като бъдат приспаднати от насрещната
престация, заплатена от приобретател в полза
на институцията в режим на преструктуриране или в полза на нейните акционери или
на собствениците на други инструменти на
собственост;
2. от институцията в режим на преструктуриране, като привилегировани вземания, и/или
3. от постъпленията, получени в резултат
на прекратяването на мостовата институция
или на дружеството за управление на активи,
като привилегировани вземания.
(7) Българското законодателство в областта
на несъстоятелността, свързано с недействителност на действия и сделки и липсата на
изпълнителна сила на правни актове, които
ощетяват кредиторите, включително, но не
само чл. 60 от Закона за банковата несъстоятелност и чл. 646 и 647 от Търговския закон,
не се прилагат по отношение на прехвърлянето на активи, права или задължения от
институция в режим на преструктуриране към
друго лице чрез прилагането на инструмент
за преструктуриране или упражняването на
правомощие за преструктуриране, или чрез
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използването на държавен инструмент за
финансова стабилизация.
(8) В ситуация на системна криза БНБ може
да предложи на министъра на финансите да
бъде предоставено финансиране за банка в
режим на преструктуриране чрез използване
на държавните инструменти за финансова стабилизация по реда на глава четиринадесета,
ако са изпълнени следните условия:
1. акционерите, притежателите на други
инструменти на собственост, на съответните
капиталови инструменти и кредиторите по
приемливи задължения на банката в режим
на преструктуриране са поели загуби в размер
минимум 8 на сто от общите задължения,
включително собствения капитал на банката
в режим на преструктуриране, изчислени към
момента на действието по преструктуриране
на базата на независимата оценка по чл. 55,
чрез обезсилване на акции, обезценяване и
преобразуване на дълг или по друг начин;
2. финансирането се предоставя при спазване на Закона за държавните помощи и правната
рамка на Европейския съюз за държавната
помощ и след постановяване на положително
решение от страна на Европейската комисия.
Г л а в а
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ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА НА
СТОПАНСК А ДЕЙНОСТ
Инструмент за продажба на стопанска
дейност
Чл. 58. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може да вземе решение за
прехвърляне на потенциален купувач, който
не е мостова институция, на:
1. инструменти на собственост, емитирани
от институция в режим на преструктуриране;
2. всички или на част от активите, правата
или задълженията на институция в режим на
преструктуриране.
(2) При спазване на ал. 8 – 10 и в съответствие с чл. 117 прехвърлянето по ал. 1 се
извършва, без да се изисква съгласието на
акционерите или съдружниците на институцията в режим на преструктуриране или на
трето лице, различно от купувача. За прехвърлянето не се прилагат ограниченията,
произтичащи от Търговския закон или Закона
за публичното предлагане на ценни книги.
Прехвърлянето се извършва в съответствие
с изискванията на чл. 59.
(3) Прехвърлянето по ал. 1 се осъществява
от органа за преструктуриране при търговски
условия, които в най-близка възможна степен
съответстват на извършената съгласно чл. 55
оценка, и е съобразено с конкретните обстоятелства, при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ.
(4) При спазване на чл. 57, ал. 6 всяка
насрещна престация, заплатена от купувача,
е в полза на:
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1. акционерите или съдружниците, когато продажбата на стопанската дейност се
извършва чрез прехвърляне на инструменти
на собственост, емитирани от институцията
в режим на преструктуриране, от техните
собственици на купувача;
2. институцията в режим на преструктуриране, когато продажбата на стопанската дейност се осъществява чрез пълно или частично
прехвърляне на активите или задълженията от
институцията в режим на преструктуриране
на купувача.
(5) При използване на инструмента за
продажба на стопанска дейност органът за
преструктуриране може да упражни неколкократно правомощията си за прехвърляне
и да извърши последващи прехвърляния на
инструменти на собственост, емитирани от
институцията в режим на преструктуриране
или на нейни активи, права или задължения.
(6) При използване на инструмента за
продажба на стопанска дейност органът за
преструктуриране може да упражни правомощията си за прехвърляне по отношение на
активи, права или задължения, прехвърлени
на купувача, с цел обратното им прехвърляне
на институцията в режим на преструктуриране, или по отношение на инструменти на
собственост с цел обратното им прехвърляне
на първоначалните им собственици. В тези
случаи институцията в режим на преструктуриране и първоначалните собственици са
задължени да приемат обратно прехвърлените
активи, права или задължения или акции,
или други инструменти на собственост. Това
прехвърляне се извършва със съгласието на
купувача, което може да бъде дадено при
прилагането на инструмента за продажба на
стопанска дейност или след това.
(7) Потенциалният купувач по ал. 1 следва
да притежава необходимия лиценз за извършване на стопанската дейност, която придобива.
(8) Когато прехвърлянето на инструментите
на собственост в резултат на прилагането на
инструмента за продажба на стопанска дейност
би довело до придобиване или увеличаване
на квалифицирано участие в институция,
БНБ, съответно заместник-председателят на
Комисията, ръководещ Управление „Надзор
на инвестиционната дейност“, своевременно
се произнася по подадените заявления, съответно уведомления, по реда на чл. 28 – 34
от Закона за кредитните институции, съответно по чл. 26б и 26в от Закона за пазарите
на финансови инструменти, с цел да не се
отлага прилагането на инструмента или възпрепятства постигането на съответните цели
на преструктурирането чрез действието по
преструктуриране.
(9) В случай че към датата на прилагане на
инструмента за продажба на стопанска дейност
компетентният орган не се е произнесъл по
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реда на чл. 28 – 34 от Закона за кредитните
институции, съответно на чл. 26б и 26в от
Закона за пазарите на финансови инструменти:
1. прехвърлянето на инструментите на собственост в полза на приобретателя поражда
действие незабавно;
2. в сроковете по чл. 28 – 34 от Закона за
кредитните институции, съответно по чл. 26б
и 26в от Закона за пазарите на финансови
инструменти, и в срока за продажба по ал. 10,
т. 2, буква „б“, приобретателят не може да се
ползва от произтичащото от акциите право
на глас и то се предоставя на органа за преструктуриране; органът за преструктуриране
не е длъжен да го упражнява и не носи отговорност за упражняването или въздържането
от упражняване на правото на глас;
3. в сроковете по чл. 28 – 34 от Закона за
кредитните институции, съответно по чл. 26б
и 26в от Закона за пазарите на финансови
инструменти, и в срока за продажба по ал. 10,
т. 2, буква „б“, БНБ, съответно заместник-председателят на Комисията, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“,
или Комисията, не налага по отношение на
прехвърлените инструменти на собственост
надзорни мерки и глоби за нарушения на
изискванията за придобиване или продажба
на квалифицирано участие по чл. 103, ал. 2,
чл. 152 и 152б от Закона за кредитните институции, съответно по чл. 118, ал. 1 и чл. 127 от
Закона за пазарите на финансови инструменти.
(10) Българската народна банка, съответно
Комисията, уведомява приобретателя за издаването на одобрение или отказ в съответствие с предвидения в Закона за кредитните
институции, съответно в Закона за пазарите
на финансови инструменти, като настъпват
следните последици:
1. ако компетентният орган одобри прехвърлянето на приобретателя на инструментите
на собственост, от датата на получаване на
уведомлението ограниченията по упражняването на правото на глас по ал. 9, т. 2 се
прекратяват;
2. ако компетентният орган откаже на
приобретателя да придобие инструментите
на собственост:
а) правото на глас по тях продължава да
се упражнява от органа за преструктуриране
при условията на ал. 9, т. 2;
б) органът за преструктуриране може да
изиска от приобретателя да продаде инструментите на собственост в рамките на определен
от нея срок, който отчита текущите пазарни
условия, и
в) в случай че приобретателят не осъществи
продажба по буква „б“, компетентният орган по
Закона за кредитните институции, съответно
по Закона за пазарите на финансови инструменти, може да приложи на приобретателя
надзорни мерки и глоби за нарушения на
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изискванията за придобиване или продажба
на квалифицирано участие съгласно чл. 103,
ал. 2, чл. 152 и 152б от Закона за кредитните
институции, съответно по чл. 118, ал. 1 и по
чл. 127 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(11) При прехвърляне чрез инструмента за
продажба на стопанска дейност се прилагат
защитните механизми по глава седемнадесета.
(12) А к ционерите или кредиторите на
институцията в режим на преструктуриране
и трети лица, чиито активи, права или задължения не са прехвърлени, нямат права по
отношение на прехвърлените активи, права
или задължения, освен предвидените по ал. 11.
(13) За целите на упражняването на правото
за предоставяне на услуги или за установяване
в Република България в съответствие с раздел II, глава трета от Закона за кредитните
институции и Закона за пазарите на финансови инструменти се приема, че купувачът на
институция, за която е приложен инструмент
за продажба на стопанска дейност от орган
за преструктуриране в държава членка, е
правоприемник на институцията в режим
на преструктуриране и може да продължи
да упражнява правата, упражнявани от нея
преди прилагане на инструмента за продажба на стопанска дейност, по отношение на
прехвърлените активи, права или задължения.
(14) Купувачът по ал. 1 може да продължи
да упражнява членските права и правото на
достъп на институцията в режим на преструктуриране до платежни и клирингови системи
и системи за сетълмент, регулирания пазар,
ФКИ и ФГВБ, при условие че тя продължава
да отговаря на приложимите критериите за
участие или членство.
Инструмент за продажба на стопанска дейност: процедурни изисквания
Чл. 59. (1) Когато прилага инструмента за
продажба на стопанска дейност по отношение
на институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 предлага на пазара или организира предлагането на пазара на активите,
правата, задълженията или инструментите на
собственост на институцията или дружеството,
които възнамерява да прехвърли.
(2) Пакети от права, активи и задължения
по ал. 1 могат да бъдат предлагани на пазара
поотделно.
(3) Предлагането на пазара по ал. 1 се извършва в съответствие със следните принципи:
1. предлагането е възможно най-прозрачно
без съществени неточности при представянето на активите, правата, задълженията или
инструментите на собственост, които органът
за преструктуриране възнамерява да прехвърли предвид обстоятелствата, и по-специално
предвид необходимостта да се поддържа финансовата стабилност;
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2. не облагодетелства или дискриминира
неоснователно потенциални купувачи;
3. не се осъществява в условията на конфликт на интереси;
4. не поражда несправедливи предимства
за конкретен потенциален купувач;
5. съобразено е с необходимостта за бързо
провеждане на действието по преструктуриране;
6. има за цел да се постигне възможно
най-висока продажна цена за съответните
инструменти на собственост, активи, права
или задължения;
7. когато е приложимо, предлагането се
осъществява при спазване на изискванията
на Закона за държавните помощи и правната
рамка на Европейския съюз за държавните
помощи.
(4) Принципите по ал. 3 не са пречка органът за преструктуриране да направи предложение на конкретни потенциални купувачи,
доколкото това не нарушава изискванията
на ал. 3, т. 2.
(5) Публичното оповестяване на предлагането на пазара по ал. 1, което се изисква в
съответствие в чл. 17, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната
злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета и
директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/
ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12 юни 2014 г.),
може да се отложи в съответствие с чл. 17,
параграф 4 или 5 от този регламент.
(6) Органът за преструктуриране може да
приложи инструмента за продажба на стопанска дейност, без да спази изискването за
предлагане на пазара по ал. 1, когато прецени, че спазването на това изискване може да
попречи на постигането на една или повече
от целите на преструктурирането, и по-специално, ако прецени, че:
1. съществува съществена опасност за финансовата стабилност, породена или засилена
от неизпълнение или вероятно неизпълнение
на задължения на институцията в режим на
преструктуриране;
2. спазването на изиск ването по ал. 1
може да намали ефективността на продажбата на стопанска дейност, за избягване на
тази опасност или за постигането на целта
на преструктурирането по чл. 50, ал. 2, т. 2.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ИНСТРУМЕНТ „МОСТОВА ИНСТИТУЦИЯ“
Инструмент „Мостова институция“
Чл. 60. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, може да вземе
решение да прехвърли на мостова институция,
с цел запазване на прехвърлените є критични
функции, на:
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1. инструменти на собственост, емитирани
от институция в режим на преструктуриране;
2. всички или част от активите, правата
или задълженията на институция в режим на
преструктуриране.
(2) При спазване на чл. 117 прехвърлянето
по ал. 1 може да се извърши, без да се изисква
съгласие на акционерите или съдружниците на
институцията в режим на преструктуриране
или на трето лице, различно от мостовата
институция. В случаите по ал. 1 ограниченията, произтичащи от Търговския закон или
Закона за публичното предлагане на ценни
книги, не се прилагат.
(3) При прилагането на инструмента „Мостова институция“ за всяка отделна институция в режим на преструктуриране се създава
отделна мостова институция, освен когато
мостовата институция е финансов холдинг,
създаден и функциониращ по реда на чл. 63.
(4) При прилагане на инструмента „Мостова
институция“ общата стойност на задълженията, прехвърлени на мостовата институция,
не може да надхвърля общата стойност на
правата и активите, прехвърлени от институцията в режим на преструктуриране или
предоставени от други източници.
(5) При спазване на чл. 57, ал. 6 всяка
насрещна престация, заплатена от мостовата
институция, е в полза на:
1. притежателите на инструменти на собственост, когато към мостовата институция
се прехвърлят инструменти на собственост,
емитирани от институцията в режим на преструктуриране, от техните собственици;
2. институцията в режим на преструктуриране, когато се извършва пълно или частично
прехвърляне на активите или задълженията от
институцията в режим на преструктуриране
към мостовата институция.
(6) При прилагането на инструмента „Мостова институция“ органът за преструктуриране може да у пра ж ни неколкократно
правомощията си за прехвърляне, като може
да извършва последващи прехвърляния на
инструменти на собственост, емитирани от
институцията в режим на преструктуриране,
или на нейни активи, права или задължения.
(7) След прилагане на инструмента „Мостова институция“ органът за преструктуриране може:
1. да прехвърля права, активи или задължения обратно от мостовата институция на
институцията в режим на преструктуриране
или инструменти на собственост обратно на
първоначалните им собственици; в тези случаи
институцията в режим на преструктуриране
или първоначалните собственици са задължени да ги приемат обратно, при условие че
са спазени изискванията на ал. 8;
2. да прехвърля инструменти на собственост или активи, права или задължения от
мостовата институция към трето лице.
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(8) Органът за преструктуриране може
да извърши по всяко време прехвърляне по
ал. 7, т. 1 при наличието на едно от следните
обстоятелства:
1. в решението по ал. 1 и в договора, с
който е извършено прехвърлянето, е предвидена изрично възможността за обратно
прехвърляне на определени инструменти на
собственост или активи, права, задължения;
2. съответните инструменти на собственост, активи, права, задължения не попадат
в определените класове или не отговарят
на условията за прехвърляне, предвидени
в решението по ал. 1, с което е извършено
прехвърлянето.
(9) При прехвърляния между институцията в режим на преструктуриране или първоначалните собственици на инструментите
на собственост, от една страна, и мостовата
институция, от друга страна, се прилагат защитните механизми по глава седемнадесета.
(10) Акционерите или съдружниците, или
кредиторите на институцията в режим на
преструктуриране и трети лица, чиито активи,
права или задължения не са прехвърлени на
мостовата институция, не могат да предявяват
претенции по отношение на прехвърлените
активи, права или задължения, както и по
отношение на висшия ръководен персонал и
ръководния орган на мостовата институция,
освен предвидените защитни механизми по
глава седемнадесета.
(11) За целите на упражняването на правото
за предоставяне на услуги или за установяване
в Република България в съответствие с раздел II, глава трета от Закона за кредитните
институции или Закона за пазарите на финансови инструменти се приема, че мостова
институция от държава членка е правоприемник на съответната институция в режим
на преструктуриране и може да продължи да
упражнява нейните права по отношение на
прехвърлените активи, права или задължения.
(12) Мостовата институция, включително
такава от държава членка, може да продължи
да упражнява членските права и правото на
достъп на институцията в режим на преструктуриране до платежни и клирингови системи
и системи за сетълмент, регулирания пазар,
ФКИ и ФГВБ, при условие че институцията в режим на преструктуриране отговаря
на приложимите критерии за участие или
членство.
(13) Мостовата институция няма задължения и не носи отговорност пред акционерите или съдружниците, или кредиторите на
институцията в режим на преструктуриране.
Ръководният орган или висшият ръководен
персонал на мостовата институция не носят
отговорност пред акционерите или съдружниците и кредиторите на институцията в
режим на преструктуриране за действие или

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

бездействие при изпълнение на своите задължения, освен ако действието или бездействието не предполага груба небрежност или
съществено нарушение, което засяга пряко
правата на акционерите или съдружниците,
или кредиторите.
(14) Мостовата институция може да бъде
мостова банка, мостов посредник или мостов
финансов холдинг.
Учредяване и функциониране на мостова банка
Чл. 61. (1) Мостовата банка е юридическо
лице, което се учредява от ФГВБ като акционерно дружество и отговаря на следните
изисквания:
1. капиталът на мостовата банка се финансира изцяло със средства от ФПБ;
2. контролира се от БНБ, включително
след прилагане на инструмента за споделяне
на загуби, за целите по чл. 65, ал. 1, т. 2;
3. създадена е с цел да придобие и държи
всички или част от активите, правата и задълженията на банка в режим на преструктуриране с оглед запазване на достъпа на клиентите
на банката в режим на преструктуриране до
критичните є функции и последваща продажба
на банката.
(2) Мостовата банка извършва дейността
си в съответствие със следните изисквания:
1. уставът на мостовата банка е одобрен
от БНБ в качеството є на орган за преструктуриране по чл. 2, ал. 1;
2. съветът на директорите на мостовата
банка е одобрен от БНБ в качеството є на
орган за преструктуриране по чл. 2, ал. 1;
3. Българската народна банка в качеството
є на орган за преструктуриране по чл. 2, ал. 1
е одобрила възнаграждението на членовете
на съвета на директорите и е определила
техните отговорности;
4. Българската народна банка в качеството
є на орган за преструктуриране по чл. 2, ал. 1
е одобрила стратегията и рисковия профил
на мостовата банка;
5. мостовата банка е лицензирана в съответствие с изискванията на Закона за кредитните
институции, включително по отношение на
дейностите или услугите, които придобива;
6. мостовата банка спазва изискванията и
е обект на надзор от БНБ съгласно Закона
за кредитните институции, Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и когато е приложимо, спазва
изискванията и е обект на надзор от Комисията за финансов надзор съгласно Закона за
пазарите на финансови инструменти;
7. дейността на мостовата банка се осъществява в съответствие с правната рамка на
Европейския съюз за държавната помощ и БНБ
в качеството є на орган за преструктуриране
по чл. 2, ал. 1 може да предвиди съответни
ограничения за дейността є.

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

(3) Предложенията по ал. 2, т. 1 – 3 се
изготвят от управителния съвет на ФГВБ и
се представят на БНБ за одобрение. Предложенията по ал. 2, т. 4 се правят от съвета на
директорите на мостовата банка. Заявленията
за издаване на лиценз по т. 5 и на одобрения
по Закона за кредитните институции се подават
от управителния съвет на ФГВБ.
(4) Когато е необходимо за целите на преструктурирането, звеното по чл. 2, ал. 2 може
да предложи издаване на лиценз за дейността
на мостовата банка по ал. 2, т. 5, без тя да
отговаря на всички изисквания по Закона за
кредитните институции и Закона за пазарите
на финансови инструменти. В този случай
БНБ в качеството си на компетентен орган
по Закона за кредитните институции има право да издаде лиценз, при условие че посочи
кратки срокове, в които мостовата банка е
задължена да постигне пълно съответствие
с изискванията по Закона за кредитните институции и Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(5) Съветът на директорите управлява мостовата банка с цел запазване на достъпа до
критичните функции и последваща продажба
на банката, както и на нейни активи, права
или задължения на един или повече частни
купувачи при подходящи условия най-късно
в срок до две години от датата, на която е
извършено последното прехвърляне от банката
в режим на преструктуриране чрез инструмента „Мостова банка“. Този срок може да
бъде удължен от БНБ при условията на ал. 9.
(6) Действия по продажба на мостовата
банка или на нейните активи, права или
задължения се извършват при спазване на
следните условия:
1. свободно и прозрачно предлагане на
пазара;
2. липса на съществени неточности при
представянето на активите и задълженията;
3. продажбата не облагодетелства или не
ощетява необосновано потенциални купувачи;
4. продажбата се извършва при търговски
условия при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ;
5. съобразяване с правилата и правната
рамка на Европейския съюз в областта на
конкуренцията.
(7) Българската народна банка в качеството
є на орган по чл. 2, ал. 1 взема решение, че
юридическо лице, създадено в изпълнение
на решение по чл. 60, ал. 1, престава да бъде
инструмент „Мостова банка“ по смисъла на
ал. 1 при настъпване на някое от следните
обстоятелства:
1. сливане или вливане на мостовата банка
с друго лице;
2. мостовата банка престава да отговаря
на изискванията на ал. 1;
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3. продажба на всички или съществените за
дейността активи, права или задължения на
мостовата банка на трето лице и предприети
действия по прекратяване на банката;
4. след изтичане на срока по ал. 5 и 8 или
когато е приложимо – по ал. 9;
5. процедурата по ликвидация на мостовата
банка е приключила; активите са напълно ликвидирани, а задълженията напълно погасени.
(8) Ако не са настъпили обстоятелствата
по ал. 7, т. 1 – 3, БНБ в качеството є на орган
по преструктуриране по чл. 2, ал. 1 взема
решение за прекратяване на дейността на
мостовата банка веднага щом е възможно,
но не по-късно от изтичане на двегодишния
срок по ал. 5.
(9) Българската народна банка може да
удължи срока по ал. 8 с една година, включително неколкократно, ако такова удължаване:
1. спомага за постигането на резултатите,
посочени в ал. 7, т. 1 – 3 или т. 5, или
2. е необходимо за осигуряване на непрекъснатост на основни банкови или финансови
услуги.
(10) Решението на БНБ по ал. 9 за удължаване на срока се мотивира и съдържа подробна
оценка на ситуацията, включително на пазарните условия, и перспективи пред мостовата
банка, които обосновават удължаването.
(11) Когато дейността на мостовата банка
е прекратена като резултат от обстоятелствата по ал. 7, т. 3 или т. 4, мостовата банка се
ликвидира по реда на глава дванадесета от
Закона за кредитните институции.
(12) При спазване на чл. 57, ал. 6 постъпленията, получени в резултат на ликвидацията
по ал. 11 на мостовата банка, са в полза на
ФПБ, освен ако в хода на ликвидацията не
бъде установена неплатежоспособност.
Учредяване и функциониране на мостов посредник
Чл. 62. (1) Мостовият посредник е юридическо лице, което се учредява от ФКИ и
отговаря на следните изисквания:
1. капиталът на мостовия посредник се
финансира изцяло със средства от ФПИП;
2. контролира се от Комисията в качеството
є на орган за преструктуриране по чл. 3, ал. 1,
включително след прилагане на инструмента
за споделяне на загуби, за целите по чл. 65,
ал. 1, т. 2;
3. създаден е с цел да придобие и да държи всички или част от активите, правата и
задълженията на инвестиционен посредник в
режим на преструктуриране с оглед запазване достъпа на клиентите на инвестиционния
посредник в режим на преструктуриране до
критичните му функции и последваща продажба на инвестиционния посредник.
(2) Мостовият посредник извършва дейността си в съответствие със следните изисквания:

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

1. уставът на мостовия посредник е одобрен от Комисията в качеството є на орган
за преструктуриране по чл. 3, ал. 1;
2. управителният орган на мостовия посредник е одобрен от Комисията в качеството є
на орган за преструктуриране по чл. 3, ал. 1;
3. Комисията в качеството є на орган за
преструктуриране по чл. 3, ал. 1 е одобрила
възнаграждението на членовете на управителния орган (съвета на директорите) и е
определила техните отговорности;
4. Комисията в качеството є на орган за
преструктуриране по чл. 3, ал. 1 е одобрила
стратегията и рисковия профил на мостовия
посредник;
5. мостовият посредник е лицензиран в
съответствие с изискванията на Закона за
пазарите на финансови инструменти, включително по отношение на дейностите или
услугите, които придобива;
6. мостовият посредник спазва изискванията и е обект на надзор от Комисията съгласно
Закона за пазарите на финансови инструменти
и Регламент (ЕС) № 575/2013;
7. дейността на мостовия посредник се
осъществява в съответствие с правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ и
органът по преструктуриране по чл. 3, ал. 1
може да предвиди съответни ограничения за
дейността му.
(3) Предложенията по ал. 2, т. 1, 2 и 3 се
изготвят от управителния съвет на ФКИ и
се представят на Комисията за одобрение.
Предложенията по ал. 2, т. 4 се правят от
управителния орган на мостовия посредник.
Заявленията за издаване на лиценз по т. 5 и
на одобрения по Закона за пазарите на финансови инструменти се подават от управителния
съвет на ФКИ.
(4) Когато е необходимо за целите на преструктурирането, звеното по чл. 3, ал. 2 може
да предложи издаване на лиценз за дейността
на мостовия посредник по ал. 2, т. 5, без тя
да отговаря на всички изисквания по Закона
за пазарите на финансови инструменти. В
този случай Комисията в качеството си на
компетентен орган по Закона за пазарите на
финансови инструменти има право да издаде
лиценз, при условие че посочи кратки срокове, в които мостовият посредник е задължен
да постигне пълно съответствие с изискванията на Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(5) Управителният орган управлява мостовия посредник с цел запазване на достъпа до
критичните функции и последваща продажба
на посредника, както и на неговите активи,
права или задължения на един или повече
частни ку пу вачи при подход ящи услови я
най-късно в срок до две години от датата, на
която е извършено последното прехвърляне
от инвестиционния посредник в режим на
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преструктуриране чрез инструмента „Мостов
посредник“. Този срок може да бъде удължен
от Комисията при условията на ал. 9.
(6) Действия по продажба на мостовия
посредник или неговите активи, права или
задължения се извършват при спазване на
следните условия:
1. свободно и прозрачно предлагане на
пазара;
2. липса на съществени неточности при
представянето на активите и задълженията;
3. продажбата не облагодетелства или не
ощетява необосновано потенциални купувачи;
4. продажбата се извършва при търговски
условия при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ;
5. съобразяване с правилата и правната
рамка на Европейския съюз в областта на
конкуренцията.
(7) Комисията в качеството є на орган
за преструктуриране по чл. 3, ал. 1 взема
решение, че юридическо лице, създадено в
изпълнение на решение по ал. 1, престава
да бъде инструмент „Мостов посредник“ по
смисъла на ал. 5 при настъпване на някое от
следните обстоятелства:
1. сливане или вливане на мостов посредник с друго лице;
2. мостовият посредник престава да отговаря на изискванията на ал. 1;
3. продажба на всички или на съществените
за дейността активи, права или задължения
на мостовия посредник на трето лице и са
предприети действия по прекратяване на
посредника;
4. след изтичане на срока по ал. 5 и 8 или
когато е приложимо – по ал. 9;
5. процедурата по ликвидация на мостовия
посредник е приключила; активите са напълно ликвидирани, а задълженията напълно
погасени.
(8) Ако не са настъпили обстоятелствата
по ал. 7, т. 1 – 3, Комисията в качеството є
на орган за преструктуриране по чл. 3, ал. 1
взема решение за прекратяване на дейността на
мостовия посредник веднага щом е възможно,
но не по-късно от двегодишния срок по ал. 5.
(9) Комисията може да удължи срока по
ал. 8 с една година, включително неколкократно, ако такова удължаване:
1. спомага за постигането на резултатите,
посочени в ал. 7, т. 1 – 3 или т. 5, или
2. е необходимо за осигуряване на непрекъснатост на извършването на основни
финансови услуги.
(10) Решението на Комисията по ал. 9 за
удължаване на срока се мотивира и съдържа
подробна оценка на ситуацията, вк лючително на пазарните условия и перспективи
пред мостовия посредник, които обосновават
удължаването.
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(11) Когато дейността на мостовия посредник е прекратена като резултат от обстоятелствата по ал. 7, т. 3 или т. 4, той се ликвидира
съгласно приложимите разпоредби на Закона
за пазарите на финансови инструменти и
Търговския закон.
(12) При спазване на чл. 57, ал. 6 постъпленията, получени в резултат на ликвидацията
по ал. 11 на мостовия посредник, са в полза
на неговите акционери или собственици на
дялове, освен ако в хода на ликвидацията не
бъде установена неплатежоспособност.
Мостов финансов холдинг
Чл. 63. (1) Мостовият финансов холдинг
се учредява от ФГВБ, съответно от ФКИ, и
отговаря на следните изисквания:
1. капиталът на мостовия финансов холдинг
се финансира изцяло със средства от ФПБ,
съответно от ФПИП;
2. контролира се от съответния орган за
преструктуриране, включително след прилагане на инструмента за споделяне на загуби,
за целите по чл. 65, ал. 1, т. 2;
3. създаден е с цел да придобие и държи всички или част от акциите и други инструменти
на собственост, емитирани от една или повече
институции в режим на преструктуриране, с
оглед запазване на достъпа на клиентите на
институциите в режим на преструктуриране
до критичните им функции и последваща
продажба на институциите.
(2) Мостовият финансов холдинг извършва
дейността си в съответствие със следните
изисквания:
1. уставът или учредителният акт на мостовия финансов холдинг е одобрен от органа
за преструктуриране;
2. управителният орган на мостовия финансов холдинг е одобрен от органа за преструктуриране;
3. органът за преструктуриране е одобрил
възнаграждението на членовете на управителния орган и е определил техните отговорности;
4. органът за преструктуриране е одобрил
стратегията и рисковия профил на мостовия
финансов холдинг;
5. мостовият финансов холдинг отговаря
на изискванията на Закона за кредитните
институции, съответно на Закона за пазарите
на финансови инструменти; в случаите, когато
мостовият финансов холдинг е създаден за
придобиване на акции и други инструменти на
собственост, емитирани от банка в режим на
преструктуриране, той следва да бъде вписан
в регистъра по чл. 3а от Закона за кредитните
институции;
6. мостовият финансов холдинг спазва
изискванията и е обект на надзор от БНБ
съгласно Закона за кредитните институции,
съответно от Комисията, по реда на Закона
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за пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 575/2013;
7. дейността на мостовия финансов холдинг
се осъществява в съответствие с правната
рамка на Европейския съюз за държавната
помощ и органът за преструктуриране може
да предвиди съответни ограничения за дейността му.
(3) Предложенията по ал. 2, т. 1 – 3 се
изготвят от управителния съвет на ФГВБ,
съответно на ФКИ, и се представят на органа
за преструктуриране за одобрение. Предложенията по ал. 2, т. 4 се правят от управителния
орган на мостовия финансов холдинг. Заявленията за вписване в регистъра по чл. 3а от
Закона за кредитните институции се подават
от управителния съвет на ФГВБ, съответно
на ФКИ.
(4) Управителният орган управлява мостовия финансов холдинг с цел запазване на
достъпа до критичните функции на институцията в режим на преструктуриране и последващата є продажба, както и продажбата
на нейни активи, права или задължения на
един или повече частни купувачи при подходящи условия най-късно в срок до две години
от датата, на която е извършено последното
прехвърляне на акции и други инструменти
на собственост, емитирани от институцията в
режим на преструктуриране, чрез инструмента
„Мостова институция“.
(5) Мостовият финансов холдинг извършва
действия по продажба на акциите и другите
инструменти на собственост, емитирани от
институцията в режим на преструктуриране,
или на нейните активи, права или задължения
при спазване на следните условия:
1. свободно и прозрачно предлагане на
пазара;
2. липса на съществени неточности при
представянето на активите и задълженията;
3. продажбата не облагодетелства или не
ощетява необосновано потенциални купувачи;
4. продажбата се извършва при търговски
условия при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи и правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ;
5. съобразяване с правилата и с правната
рамка на Европейския съюз в областта на
конкуренцията.
(6) Органът за преструктуриране взема
решение, че юридическо лице, създадено в
изпълнение на решение по чл. 60, ал. 1, престава да бъде инструмент „Мостов финансов
холдинг“ по смисъла на ал. 1 при настъпване
на някое от следните обстоятелства:
1. продажба на всички държани от мостовия
финансов холдинг акции и други инструменти
на собственост на институциите в режим на
преструктуриране на трето лице;
2. продажба на всички или на съществените
за дейността активи, права или задължения
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на институциите в режим на преструктуриране, чиито акции и други инструменти
на собственост са придобити от мостовия
финансов холдинг, на трето лице или лица и
последващо прекратяване на институциите в
режим на преструктуриране;
3. мостовият финансов холдинг престава
да отговаря на изискванията на ал. 1;
4. процедурата по ликвидация на мостовия
финансов холдинг е приключила.
(7) Участието на мостовия финансов холдинг в капитала на институция в режим на
преструктуриране се прехвърля възмездно
към частния сектор веднага щом търговските
и финансовите обстоятелства го позволяват.
(8) Когато дейността на мостовия финансов холдинг е прекратена като резултат от
обстоятелствата по ал. 6, т. 1 – 3, мостовият
финансов холдинг се ликвидира по реда на
Търговския закон.
(9) При спазване на чл. 57, ал. 6 постъпленията, получени в резултат на действията по
ал. 6, т. 1 и 2, са в полза на акционерите или
съдружниците на мостовия финансов холдинг.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА
АКТИВИ
Инструмент за обособяване на активи
Чл. 64. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може да вземе решение за
прехвърляне на активи, права или задължения
от институция в режим на преструктуриране
или от мостова институция към едно или
повече дружества за управление на активи.
(2) При спазване на чл. 117 прехвърлянето
по ал. 1 може да се извърши, без да има съгласие на акционерите или съдружниците на
институцията в режим на преструктуриране
или на трето лице, различно от мостовата
институция, като не се прилагат изискванията
на Търговския закон или Закон за публичното
предлагане на ценни книги.
(3) Дружеството за управление на активи
по ал. 1 е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което отговаря
на следните изисквания:
1. собственост е на ФПБ, съответно на
ФПИП, и се контролира от органа за преструктуриране;
2. създадено е с цел поемане на активи,
права и задължения на една или повече институции в режим на преструктуриране или
на мостова инстититуция, или на част от тях.
(4) Дружеството за управление на активи
по ал. 1 управлява прехвърлените му активи
с цел получаване на възможно най-висока
стойност при тяхната евентуална продажба
или лик видиране съгласно прилож имите
нормативни изисквания.
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(5) По предложение на управителния съвет на ФГВБ, съответно на ФКИ, органът за
преструктуриране одобрява:
1. устава на дружеството за управление
на активи;
2. управителния орган на дружеството за
управление на активи;
3. въ зна г ра ж ден иет о на ч леновет е на
управителния орган и техните отговорности;
4. стратегията и рисковия профил на дружеството.
(6) Органът за преструктуриране може да
упражни правомощието по ал. 1 за прехвърляне на активи, права или задължения, когато
е налице някое от следните условия:
1. текущото състояние на пазара за тези
активи е такова, че евентуалната им реализация чрез производство по несъстоятелност на
институцията в режим на преструктуриране
би имала неблагоприятни последици за един
или повече финансови пазари;
2. прехвърлянето е необходимо за осигуряване на нормалното функциониране на
институцията в режим на преструктуриране
или на мостовата банка, или на мостовия
посредник;
3. такова прехвърляне е необходимо за увеличаване на постъпленията от реализацията
на активите.
(7) Когато органът за преструктуриране
прилага инструмента за обособяване на активи,
той определя размера на насрещната престация, срещу която активи, права и задълженията по ал. 1 се прехвърлят на дружеството
за управление на активи в съответствие с
изискванията на чл. 55 при спазване на Закона за държавните помощи и правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ.
Престацията може да има символична или
отрицателна стойност.
(8) При спазване на чл. 57, ал. 6 насрещната
престация по ал. 7, заплатена от дружеството
за управление на активи, когато то придобива
пряко от институцията в режим на преструктуриране активи, права или задължения, е в
полза на институцията в режим на преструктуриране и може да бъде под формата на дълг,
емитиран от дружеството за управление на
активи.
(9) Органът за преструктуриране може да
вземе решение за едно или повече прехвърляния на активи, права или задължения от
институцията в режим на преструктуриране
към едно или повече дружества за управление на активи, както и да прехвърли активи,
права или задължения обратно от дружество
за управление на активи към институцията в
режим на преструктуриране, ако са изпълнени
условията по ал. 11.
(10) Институцията в режим на преструктуриране е задължена да приеме обратно
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прехвърлените по ал. 9 активи, права или
задължения.
(11) Органът за преструктуриране може да
вземе решение за извършване по всяко време
на обратно прехвърляне по ал. 9 при наличието на някое от следните обстоятелства:
1. в решението по ал. 1 и в договора, с който е извършено прехвърлянето, е предвидена
изрично възможността за обратно прехвърляне
на определени права, активи или задължения;
2. съответните активи, права или задължения не попадат в определените класове или
не отговарят на условията за прехвърляне,
предвидени в решението по ал. 1, с което е
извършено прехвърлянето.
(12) Обратното прехвърляне по ал. 11 може
да се извърши по всяко време, като трябва да
отговаря на всички други условия, предвидени в съответния договор за съответната цел.
(13) При прехвърляния между институцията
в режим на преструктуриране и дружеството
за управление на активи се прилагат защитните механизми при частично прехвърляне,
посочени в глава седемнадесета. Акционерите
или кредиторите на институцията в режим
на преструктуриране и трети лица, чиито
активи, права или задължения не са прехвърлени на дружеството за управление на
активи, не могат да предявяват претенции по
отношение на прехвърлените активи, права
или задължения, както и по отношение на
управителния орган и на висшия ръководен
персонал на дружеството.
(14) Дружеството за управление на активи няма задължения и не носи отговорност
пред акционерите или съдружниците или
кредиторите на институцията в режим на
преструктуриране. Управителният орган и
висшият ръководен персонал на дружество за
управление на активи не носят отговорност
пред акционерите или съдружниците и кредиторите на институцията в режим на преструктуриране за действие и бездействие при
изпълнение на своите задължения, освен ако
действието или бездействието не предполага
груба небрежност или съществено нарушение,
което засяга пряко правата на акционерите
или съдружниците или кредиторите.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ИНСТРУМЕНТ ЗА СПОДЕЛЯНЕ
НА ЗАГУБИ
Раздел I
Общи разпоредби
Цел на споделянето на загуби
Чл. 65. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може да вземе решение за
използване на инструмента за споделяне на
загуби за постигане на целите на преструктурирането по чл. 50, ал. 2 в съответствие с
принципите за преструктуриране с цел:
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1. рекапитализация на институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които отговарят на условията за преструктуриране, до
степента, необходима за:
а) възстановяване на способността им да
отговарят на условията за лицензиране, когато
е приложимо;
б) извършване на дейностите, за които са
получили лиценз по Закона за кредитните
институции, съответно Закона за пазарите
на финансови инструменти, когато това е
приложимо;
в) поддържане на достатъчно пазарно доверие в съответната институция или дружество;
2. преобразуване в капитал или намаляване
размера на главницата на задължения на институцията в режим на преструктуриране, или
дългови инструменти, които са прехвърлени:
а) на мостова институция за осигуряване
на капитал за мостовата институция, или
б) при прилагане на инструмента за продажба на стопанска дейност или на инструмента
за обособяване на активи.
(2) Органът за преструктуриране може да
вземе решение за използване на инструмента
за споделяне на загуби за постигане на целта
по ал. 1, т. 1 само ако съществува достатъчна
вероятност прилагането на този инструмент
заедно с други подходящи мерки, включително мерки, приложени в съответствие с
плана за оздравяване на дейността по чл. 79,
да постигне целите на преструктурирането и
да възстанови финансовата стабилност и дългосрочната жизнеспособност на институцията
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5.
(3) Ако условията по ал. 2 не могат да се
изпълнят, органът за преструктуриране по
чл. 2, съответно по чл. 3, може да приложи
някои от инструментите за преструктуриране
по чл. 56, т. 1 – 3 и инструмента за споделяне
на загуби в съответствие с ал. 1, т. 2.
Обхват на инструмента за споделяне на загуби
Чл. 66. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може да прилага инструмента за споделяне на загуби по отношение
на всички задължения на институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които не
са изключени от обхвата на този инструмент
съгласно ал. 2.
(2) Органът за преструктуриране не може да
упражнява правомощията си за обезценяване
или преобразуване по отношение на следните
задължения независимо дали задълженията се
уреждат от законодателството на Република
България, на друга държава членка, или на
трета държава:
1. гарантирани влогове;
2. обезпечени задължения, включително
ипотечни облигации по смисъла на Закона
за ипотечните облигации, покрити облигации
и задължения под формата на финансови ин-
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струменти, които се използват за целите на
хеджирането, които съставляват неразделна
част от покритието и които съгласно приложимото законодателство са обезпечени по начин,
подобен на този при покритите облигации;
3. задължения, произтичащи от държането
от институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 на клиентски активи или парични средства, включително такива, държани
от името на предприятия за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или
от името на алтернативни инвестиционни
фондове, когато съответният клиент разполага
със защита съгласно приложимото законодателство в областта на несъстоятелността;
4. задължения, произтичащи от доверително
правоотношение между институция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 като довереник и
друго лице (бенефициер), при условие че такъв
бенефициер разполага със защита съгласно
приложимото законодателство в областта на
несъстоятелността или гражданското право;
5. задължения към институции, с изключение на субекти, които са част от групата на
институцията в режим на преструктуриране,
с първоначален срок до падежа до седем дни;
6. задължения с остатъчен срок до падежа
до 7 дни, дължими на системи или оператори
на системи, отговарящи на условията по глава пета „а“ от Закона за платежните услуги
и платежните системи или в съответното
законодателство на държава членка, или на
техните участници, и произтичащи от участието в такава система;
7. задължения към някое от следните лица:
а) служител или работници – по отношение на натрупано трудово възнаграждение,
облаги, свързани с пенсионирането, или друго
постоянно възнаграждение, с изключение на
променливия компонент на възнаграждението, който не се урежда от колективен трудов
договор;
б) доставчици на стоки и услуги, които са
критични за ежедневната дейност на институцията или на дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, включително информационни и комунални услуги, обслужване, поддържане и
наем на помещенията, в които се извършва
дейността;
в) данъчни и социално-осигурителни органи, когато техните вземания са привилегировани съгласно приложимото законодателство;
г) схемите за гарантиране на депозити, произтичащи от вноски, дължими в съответствие
с приложимото законодателство.
(3) Изключването по ал. 2, т. 7, буква „а“
не се прилага за променливия компонент на
възнаграждението на служител, чиято дейност
оказва съществено влияние върху рисковия
профил на институцията по смисъла на чл. 73б,
ал. 2 от Закона за кредитните институции,
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съответно на чл. 24, ал. 9 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(4) Изпълнението на правомощията по
ал. 1 не води до нарушаване на изискванията
за обособеност и достатъчно финансиране на
обезпечените активи, включени в покритието
на покрити облигации.
(5) Органът за преструктуриране може да
упражни правомощията по ал. 1, когато това
е целесъобразно, и по отношение на:
1. частта от обезпеченото задължение, с
която размерът на задължението надхвърля
стойността на обезпечението;
2. частта от влог, която надхвърля размера
на гаранцията по глава трета от Закона за
гарантиране на влоговете в банките.
Допълнително изключване от обхвата на
инструмента за споделяне на загуби
Чл. 67. (1) При прилагане на инструмента
за споделяне на загуби и при наличието на
изключителни обстоятелства органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 може да
изключи напълно или частично от прилагането на правомощията за обезценяване или
преобразуване определени задължения, когато:
1. не е възмож но тези задъл жени я да
бъдат обезценени или преобразувани в разумни срокове независимо от добросъвестно
положените усилия от страна на органа за
преструктуриране;
2. изключването е необходимо и съразмерно с оглед осигуряване на непрекъснатост
на критичните функции и на основните стопански дейности на институцията по начин,
който запазва способността є да продължи
да извършва основните си операции, услуги
и сделки и в режим на преструктуриране;
3. изключването, включително по отношение на отговарящите на условията влогове
на физически лица и микро-, малко и средно
предприятие, е необходимо и съразмерно с
цел избягване на широко разпространение
на проблемите, което сериозно би нарушило
функционирането на финансовите пазари,
включително инфраструктурата на финансовите пазари, по начин, който би могъл да
предизвика сериозни смущения в икономиката
на Република България или на Европейския
съюз, или
4. прилагането на инструмента за споделяне
на загуби по отношение на тези задължения
би довело до такава загуба на стойност, че
загубите, понесени от другите кредитори, биха
били по-ниски, ако тези задължения бяха
изключени от споделянето на загуби.
(2) С цел улесняване на процеса по преструктуриране и ограничаване на необходимостта от допълнителни изключения по
ал. 1 органът за преструктуриране може в
съответствие с чл. 29, ал. 4, т. 2 да определи
по-нисък лимит за експозиции на други ин-
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ституции към институцията или нейната група
под формата на задължения, които могат да
споделят загуби. Този по-нисък лимит не се
отнася за задължения между лица, които са
част от една група.
(3) Когато органът за преструктуриране
реши да изключи или частично да изключи
приемливо задължение или клас приемливи задължения по реда на ал. 1, нивото на
обезценяване или преобразуване, приложимо
към другите приемливи задължения, може
да бъде увеличено, за да се отчетат такива
изключвания, при условие че нивата на обезценяване и преобразуване, приложени към
другите приемливи задължения, са съобразени
с принципа по чл. 53, ал. 1, т. 7.
(4) Решение по ал. 1 се взема само ако са
налични възможностите за финансиране от
ФПБ при спазване на ограниченията на чл. 68.
(5) Когато упражнява правомощията си
по ал. 1, органът за преструктуриране взема
предвид:
1. принципа, че загубите се поемат първо
от акционерите или съдружниците и след
това – от кредиторите на институцията в режим на преструктуриране, в съответствие с
реда на техните вземания при несъстоятелност;
2. капацитета за поемане на загуби, наличен
в институцията в режим на преструктуриране,
ако задължението или класът от задължения
бъдат изключени от споделянето на загуби,
както и
3. необходимостта от поддържане на адекватно ниво на средствата във ФПБ, съответно
във ФПИП.
(6) Органът за преструктуриране уведомява Европейската комисия, преди да упражни
правомощието си за изключване на задължение по ал. 1. Когато изключването изисква
вноска от ФПБ, съответно от ФПИП, или
от алтернативен източник на финансиране
съгласно чл. 68, правомощието се упражнява,
ако Европейската комисия не забрани или не
поиска изменение в обхвата на предложеното
изключване в рамките на 24 часа от получаването на такова уведомление или в по-дълъг
срок, за който органът за преструктуриране
е дал съгласие.
Условия и ограничения за финансиране от ФПБ,
съответно от ФПИП, при допълнително изключване от обхвата на инструмента за споделяне
на загуби
Чл. 68. (1) Когато орган за преструктуриране реши да изключи напълно или частично
приемливо задължение или клас от приемливи задължения и загубите, които биха били
понесени от тези задължения, не са изцяло
прехвърлени към други кредитори, ФПБ, съответно ФПИП, може да направи вноска към
институцията в режим на преструктуриране с
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цел постигане на най-малко един от следните
резултати:
1. покриване на загубите, които не са поети
от приемливите задължения, до постигането
на нулева нетна стойност на активите на
институцията в режим на преструктуриране,
в съответствие с чл. 73, ал. 1, т. 1;
2. закупуване на акции/дялове или съответни капиталови инструменти на институцията
в режим на преструктуриране, с цел рекапитализация, в съответствие с чл. 73, ал. 1, т. 2.
(2) Фондът за преструктуриране на банките,
съответно ФПИП, прави посочената в ал. 1
вноска само при изпълнение на следните
условия:
1. акционерите или съдружниците, притежателите на инструменти от собствения капитал
и кредитори по приемливи задължения на
институцията в режим на преструктуриране,
са поели загуби чрез обезсилване на акции,
обезценяване и преобразуване на дълг или по
друг начин, на обща стойност не по-малка
от 8 на сто от общите задължения, включително собствения капитал на институцията в
режим на преструктуриране, изчислени към
момента на действието по преструктуриране
в съответствие с оценката по чл. 55;
2. вноската на ФПБ, съответно на ФПИП,
не надхвърля 5 на сто от общите задължения, включително собствения капитал на
институцията в режим на преструктуриране,
изчислени към момента на действието по
преструктуриране в съответствие с оценката
по чл. 55.
(3) Изискването по ал. 2, т. 1 може да не
се приложи, когато са изпълнени следните
условия:
1. приносът на акционерите или съдружниците и притежателите на други инструменти
от собствения капитал и на кредиторите по
приемливи задължения на институцията в
режим на преструктуриране към поемането
на загуби и рекапитализацията по ал. 2, т. 1
е не по-малък от 20 на сто от рисково претеглените активи на институцията;
2. Фондът за преструктуриране на банките
и Фондът за преструктуриране на инвестиционните посредници съвкупно разполагат
със средства, набрани от годишни вноски, в
размер най-малко 3 на сто от гарантираните
влогове в банките, лицензирани в Република
България, както и
3. балансовото число на институцията на
консолидирана основа е под левовата равностойност на 900 млрд. евро.
(4) Вноската от ФПБ, съответно от ФПИП,
по ал. 1 може да бъде финансирана по следните начини:
1. от средства, с които разполага ФПБ, съответно ФПИП, събрани чрез годишни вноски
от институциите, лицензирани в Република

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

България, и от к лоновете на институции
от трети държави, установени в Република
България;
2. от средства, които могат да бъдат събрани
от институциите чрез извънредни вноски в
рамките на три години, или
3. когато средствата по т. 1 и 2 са недостатъчни – средствата, получени от алтернативни
източници на финансиране в съответствие с
чл. 141, когато това е възможно.
(5) При извънредни обстоятелства органът
за преструктуриране може да търси допълнителни средства от алтернативни източници на
финансиране при следните условия:
1. прагът по ал. 2, т. 2 е достигнат, и
2. всички необезпечени непривилегировани
вземания на кредитори, които не са отговарящи
на условията влогове, са напълно обезценени
или преобразувани.
(6) Фондът за преструктуриране на банките,
съответно ФПИП, може да направи вноска по
ал. 5 и от ресурсите, които са събрани чрез
годишни вноски и които още не са използвани.
Раздел II
Минимално изискване за собствен капитал
и приемливи задължения
Прилагане на минимално изискване
Чл. 69. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 определя за всяка институция, лицензирана в Република България,
минимално изискване за собствен капитал
и приемливи задължения, изразено като съотношение спрямо общите є задължения и
собствен капитал.
(2) Задълженията по деривати се включват
в общите задължения по ал. 1 в условията на
пълно признаване на правата за нетиране на
контрагента.
(3) Приемливите задължения по ал. 1 отговарят на следните условия:
1. съответният инструмент е емитиран и
изцяло платен;
2. задължението не се дължи на институцията, не е обезпечено или гарантирано от нея;
3. закупуването на инструмента не е било
финансирано пряко или непряко от институцията;
4. задължението има остатъчен срок до
падежа от поне една година;
5. задължението не произтича от дериват;
6. по отношение на приемливите задължения за банка задължението не произтича от
влог, който е привилегирован в реда на вземанията при несъстоятелност съгласно чл. 94,
ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност.
(4) За целите на ал. 3, т. 4 падежът на
задължение, което дава на кредитора право
на предсрочно изплащане, е първата дата, на
която това право възниква.
(5) Когато дадено задължение се урежда
от законодателството на трета държава, ор-
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ганът за преструктуриране може да изиска
от институцията да докаже, че решение на
органа за преструктуриране за обезценяване
или преобразуване на задължение ще има
правно действие съгласно законодателството
на третата държава, като се вземат предвид
условията на договора, уреждащ задължението,
и приложимите международни споразумения
за признаване на процедури за преструктуриране. Ако органът за преструктуриране няма
достатъчно основания да счита, че решението
по ал. 1 би имало правно действие съгласно
законодателството на третата държава по ал. 1,
съответното задължение не се включва при
изчислението на минималното изискване за
собствен капитал и приемливи задължения.
(6) Минималното изискване за собствен
капитал и приемливи задължения на институция се определя въз основа най-малко на
следните принципи и критерии:
1. осигуряване на възможност институцията
да бъде преструктурирана чрез използването
на инструменти за преструктуриране, включително, когато е целесъобразно, чрез инструмента за споделяне на загуби по начин, който
отговаря на целите на преструктурирането;
2. осигуряване на достатъчен размер приемливи задължения, които да позволяват при
използване на инструмента за споделяне на
загуби загубите да могат да бъдат поети и
съотношението на базовия собствен капитал
от първи ред да може да се възстанови до
необходимото ниво с цел институцията да
продължи да отговаря на условията за лицензиране и да продължи да извършва дейностите,
за които е лицензирана съгласно Закона за
кредитните институции, съответно Закона за
пазарите на финансови инструменти, както и
да се поддържа достатъчно пазарно доверие
в институцията;
3. когато в плана за преструктуриране е
предвидена възможност определени класове
приемливи задължения да бъдат изключени
от споделянето на загуби съгласно чл. 67,
ал. 1 или да бъдат прехвърлени изцяло на
приобретател при частично прехвърл яне,
да се осигурят достатъчно други приемливи задължения, които позволяват загубите
да бъдат поети така, че съотношението на
базовия собствен капитал от първи ред да
може да бъде възстановено до необходимото
ниво, за да може институцията да продължи
да отговаря на условията за лицензиране и да
продължи да извършва дейностите, за които
е лицензирана съгласно Закона за кредитните
институции, съответно Закона за пазарите на
финансови инструменти;
4. отчитане на размера, бизнес модела,
модела на финансиране и на рисковия профил
на институцията;
5. за банка – отчитане на степента, до която ФГВБ би участвал във финансирането на
преструктурирането в съответствие с чл. 144;
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6. отчитане до каква степен неизпълнение
на задължения от институцията би имало
неблагоприятни последици за финансовата
стабилност, включително разпространение
на проблемите към други институции поради
взаимосвързаност на институцията с тях или
с останалата част от финансовата система.
(7) С наредба на БНБ, съответно на Комисията, критериите по ал. 6 се конкретизират и могат да се установяват допълнителни
критерии за определяне на минималните
изисквания.
(8) Българската народна банка, съответно
Комисията, осъществява контрол за изпълнението от страна на институциите на минималното изискване за собствен капитал и
приемливи задължения по ал. 1 и когато е
приложимо – чл. 70, ал. 1. Решенията, свързани с прилагането на минималните изисквания,
се вземат едновременно и са съобразени с
разработването и поддържането на плановете
за преструктуриране.
(9) Българската народна банка, съответно
Комисията, информира ЕБО за определените
за всяка институция стойности на минималните изисквания по ал. 1 и когато е приложимо,
за случаите по чл. 70, ал. 1.
Прилагане на минималните изисквания чрез
финансови инструменти за договорно споделяне
на загуби
Чл. 70. (1) С решенията си по чл. 69 органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3
може да предвиди минималното изискване за
собствен капитал и приемливи задължения
на институция да бъде частично покрито на
консолидирано или индивидуално ниво посредством финансови инструменти за договорно
споделяне на загуби.
(2) Даден инструмент се приема за финансов инструмент за договорно споделяне на
загуби, когато отговаря на следните условия:
1. съдържа договорно условие, което предвижда, че когато органът за преструктуриране
реши да използва инструмента за споделяне на
загуби, финансовият инструмент се обезценява
или преобразува в необходимата степен преди
обезценяването или преобразуването на други
приемливи задължения, както и
2. е предмет на обвързващо споразумение
или разпоредба за определяне на реда на
вземанията, съгласно които при производство
по несъстоятелност финансовият инструмент
е на по-нисък ред в сравнение с останалите
приемливи задължения и не може да бъде
изплатен, преди да бъдат погасени вземанията
по останалите приемливи задължения.
Координация на мерките по прилагане на
минималните изисквания
Чл. 71. (1) Минималното изискване за
собствен капитал и приемливи задължения
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се прилага от институциите на индивидуална
и консолидирана основа.
(2) Българската народна банка, съответно
Комисията, може да наложи минималното
изискване към дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 на индивидуална основа.
(3) Минималното изискване за собствен
капитал и приемливи задължения на консолидирано ниво на предприятие майка от
Европейския съюз – обект на консолидиран
надзор от БНБ, съответно от Комисията, се
определя в съответствие с процедурите по
ал. 4 – 9 и въз основа на критериите по чл. 69,
ал. 6, и на това дали съгласно плана за преструктуриране дъщерните предприятия в трети
държави се преструктурират самостоятелно.
(4) Българската народна банка, съответно
Комисията, когато е орган за преструктуриране
на ниво група, и органите за преструктуриране,
които отговарят за дъщерните предприятия
на индивидуална основа, вземат съвместно
решение относно размера на минималното
изискване, приложимо на консолидирано ниво.
(5) Съвместното решение по ал. 4 се мотивира и се предоставя от БНБ, съответно
от Комисията, на предприятието майка от
Европейския съюз.
(6) При липса на съвместно решение в
рамките на четири месеца БНБ, съответно
Комисията, след като вземе предвид оценката
на дъщерните предприятия, извършена от съответните органи за преструктуриране, взема
решение относно размера на консолидираното
минимално изискване.
(7) Ако в рамките на четири месеца някой
от съответните органи за преструктуриране
е отнесъл въпроса до ЕБО в съответствие с
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, БНБ,
съответно Комисията, отлага вземането на
решение и изчаква решението, което ЕБО може
да вземе в едномесечен срок в съответствие с
параграф 3 от същия член, след което взема
решение в съответствие с решението на ЕБО.
(8) Ако в рамките на един месец ЕБО не
вземе решение, БНБ, съответно Комисията,
взема самостоятелно решение.
(9) Съвместното решение по ал. 4 и решението по ал. 6 са обвързващи за БНБ, съответно
за Комисията, подлежат на редовен преглед
и се актуализират при необходимост.
(10) Когато е орган за преструктуриране по
отношение на институция – дъщерно дружество, БНБ, съответно Комисията, участва при
вземането на съвместно решение относно размера на минималното изискване, приложимо
на консолидирано ниво към предприятието
майка. В този случай БНБ, съответно Комисията, упражнява правомощия на съответен
орган за преструктуриране, предвидени в
ал. 3 – 9. В този случай съвместното решение
е обвързващо за БНБ, съответно за Комисията.
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Координаци я на мерките по прилагане на
минималните изисквания на индивидуално ниво
за институция – дъщерно дружество
Чл. 72. (1) Българската народна банка, съответно Комисията, в качеството є на орган
за преструктуриране на институция – дъщерно
дружество на предприятие майка от Европейския съюз, определя минималното изискване
за собствен капитал и приемливи задължения
на индивидуално ниво на институцията – дъщерно дружество, в съответствие със:
1. принципите и критериите по чл. 69, ал. 6,
включително нивото на собствен капитал на
дъщерното дружество, както и
2. консолидираното изискване, определено
за групата.
(2) Решението по ал. 1 се взема под формата на съвместно решение на органа за
преструктуриране на ниво група, БНБ, съответно Комисията, и останалите органи за
преструктуриране на институциите – дъщерни
предприятия от групата.
(3) Съвместното решение по ал. 2 се мотивира и се предава от БНБ, съответно от
Комисията, на институцията – дъщерно дружество в Република България.
(4) При липса на съвместно решение по ал. 2
в рамките на четири месеца БНБ, съответно
Комисията, взема решение по отношение на
институцията – дъщерно дружество в Република България, като взема предвид становището
и резервите на органа за преструктуриране
на ниво група.
(5) Ако до изтичането на четиримесечния
срок по ал. 4 органът за преструктуриране на
ниво група е отнесъл въпроса до ЕБО в съответствие с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010,
БНБ, съответно Комисията, отлага вземането
на решение и изчакват решението, което ЕБО
може да вземе в съответствие с параграф 3
от същия член, след което взема решение в
съответствие с решението на ЕБО.
(6) Ако в рамките на един месец ЕБО не
вземе решение, БНБ, съответно Комисията, взема самостоятелно решение относно
минималните изисквания, приложими към
институциите по ал. 1, които са лицензирани
в Република България.
(7) Съвместното решение по ал. 2 и решението по ал. 4 са обвързващи за БНБ, съответно
за Комисията, подлежат на редовен преглед
и се актуализират при необходимост.
(8) Когато е орган за преструктуриране
на ниво група, БНБ, съответно Комисията,
участва при вземането на съвместно решение
относно размера на минималното изискване
на индивидуално ниво за всяка инстит уция – дъщерно дружество от групата, по реда
на ал. 1 – 7. В този случай съвместното решение по ал. 2 е обвързващо за БНБ, съответно
за Комисията.
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(9) В случаите по ал. 1 БНБ, съответно
Комисията, участва и в съвместното решение
за определяне на минималното изискване на
индивидуално ниво за всяка друга дъщерна
институция от групата в съответствие с реда
по ал. 1 – 4. В този случай съвместното решение е обвързващо за БНБ, съответно за
Комисията.
Раздел III
Прилагане на инструмента за споделяне на
загуби
Оценка на сумите при споделяне на загуби
Чл. 73. (1) Преди да използва инструмента
за споделяне на загуби, органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 при спазване на
чл. 55 извършва оценка на следното:
1. сумата, с която приемливите задължения
трябва да бъдат обезценени, когато е приложимо, за осигуряване на нулева стойност
на нетните активи на банката в режим на
преструктуриране, и
2. сумата, с която приемливите задължения трябва да бъдат преобразувани в акции
или в други инструменти на собственост за
възстановяване на съотношението на базов
собствен капитал от първи ред на:
а) институцията в режим на преструктуриране, или
б) мостовата институция.
(2) При оценката по ал. 1 се вземат предвид
капиталовите вноски, които ФПБ, съответно
ФПИП, може да направи съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 3, както и необходимостта от поддържане на достатъчно пазарно доверие в
институцията в режим на преструктуриране
или в мостовата институция, включително
с цел тя да може да продължи да отговаря
за срок най-малко една година на условията
за лицензиране и да продължи да извършва
дейностите, за които е била лицензирана
съгласно Закона за кредитните институции,
съответно Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(3) Когато органът за преструктуриране
възнамерява да използва инструмента за обособяване на активи, сумата, с която трябва да
се намали размерът на приемливите задължения, се съобразява с консервативна оценка
на капиталовите нужди на дружеството за
управление на активи.
(4) Когато след обезценяване на капитал в
съответствие с глава петнадесета и извършено
споделяне на загуби съгласно чл. 65, ал. 1 се
установи, че основаната на предварителната
оценка по чл. 55 степен на обезценка надхвърля
необходимата съгласно окончателната оценка
по чл. 55, ал. 15, органът за преструктуриране може да намали размера на извършената
обезценка, като увеличи обратно капитала и
задълженията до необходимия размер с цел

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

компенсация на кредиторите и след това на
акционерите.
(5) Органът за преструктуриране приема
и прилага процедури, за да гарантира, че
оценките по ал. 1 се основават, доколкото е
възможно, на най-актуалната и изчерпателна
информация за активите и задълженията на
институцията в режим на преструктуриране.
Третиране на акционерите при споделяне на
загубите или обезценяване, или преобразуване
на капиталови инструменти
Чл. 74. (1) Когато използва инструмента за
споделяне на загуби в съответствие с чл. 65,
ал. 1 или обезценяването, или преобразуването
на капиталови инструменти в съответствие с
чл. 89, органът за преструктуриране предприема по отношение на акционерите и други
притежатели на инструменти за собственост
поне едно от следните действия:
1. обезсилва съществуващите акции и други
инструменти на собственост или ги прехвърля
на кредитори по задължения на институцията
в режим на преструктуриране, които са обезценени или преобразувани при прилагане на
инструмента за споделянето на загуби;
2. при условие че съгласно оценката, извършена по чл. 55, институцията в режим на
преструктуриране има положителна нетна
стойност – значително намаляване на дела
на съществуващите акционери и на други
притежатели на инструменти на собственост
в капитала на институцията в резултат от
преобразуването в акции или в други инструменти на собственост, на:
а) инструменти от допълнителния капитал
от първи ред и от капитала от втори ред,
емитирани от институцията след упражняване на правомощията по чл. 89 от органа
за преструктуриране, или
б) приемливи задължения, емитирани от
институцията в режим на преструктуриране
при упражняване на правомощията на органа
за преструктуриране по чл. 94, ал. 2, т. 6.
(2) Преобразуването по ал. 1, т. 2 се извършва при съотношение, което значително
намалява дела на съществуващите акционери и други притежатели на инструменти на
собственост.
(3) Действията по ал. 1 се предприемат и
по отношение на акционери и притежатели
на други инструменти на собственост, когато съответните акции и инструменти на
собственост са емитирани или предоставени
при следните обстоятелства:
1. вследствие преобразуването на дългови
инструменти в акции или в други инструменти
на собственост в съответствие с договорните
условия на първичните дългови инструменти
при настъпването на събитие, което предшества или съвпада с момента на решението на
органа за преструктуриране, че институцията
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или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 отговарят на условията за преструктуриране;
2. преобразуване на инструменти от допълнителния капитал от първи ред и от капитала
от втори ред в инструменти на базовия собствен
капитал от първи ред съгласно чл. 92.
(4) При избора на действието по ал. 1, което
да предприеме, органът за преструктуриране
взема предвид:
1. оценката, извършена в съответствие с
чл. 55;
2. сумата, с която съгласно преценката
на органа за преструктуриране елементите
на базовия собствен капитал от първи ред
трябва да бъдат намалени, а инструментите
от допълнителния капитал от първи ред и
от капитала от втори ред – обезценени или
преобразувани съгласно чл. 92, и
3. общата сума съгласно оценката по чл. 73.
(5) Когато прилагането на инструмента за
споделяне на загуби или преобразуването на
инструментите от капитала от първи и втори
ред би довело до придобиване или увеличаване на квалифицирано участие в институция,
в рамките на процедурата по чл. 28 – 34 от
Закона за кредитните институции, съответно
по чл. 26 – 26д от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответният компетентен
орган извършва своевременно изискваната
преценка, така че да не се забавя прилагането
на инструмента за споделяне на загуби или
преобразуването или да се възпрепятства
постигането на целите на преструктурирането.
(6) Когато към датата на прилагането на
инструмента за споделяне на загуби или преобразуването на инструментите от капитала
от първи и втори ред компетентният орган
не е завършил преценката по ал. 5, за всяко
придобиване или увеличаване на квалифицираното у частие на даден приобретател
вследствие прилагането на инструмента за
споделяне на загуби или преобразуването се
прилагат процедурите по чл. 58, ал. 9 и 10.
Последователност на обезценяването и
преобразуването
Чл. 75. (1) При прилагането на инструмента
за споделяне на загуби органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 упражнява правомощията за обезценяване и преобразуване
след отчитане на изключенията по чл. 66 и
67 и при спазване на следните изисквания и
поредност:
1. елементите на базовия собствен капитал
от първи ред се намаляват в съответствие с
чл. 92;
2. когато намалението съгласно т. 1 е помалко от сбора на сумите по чл. 74, ал. 4, т. 2
и 3, размерът на главницата на инструментите на допълнителния капитал от първи ред
се намалява в необходимата степен или до
пълния им размер;
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3. когато общото намаление съгласно т. 1
и 2 е по-малко от сбора на сумите по чл. 74,
ал. 4, т. 2 и 3, размерът на главницата на
инструментите на капитала от втори ред
се намалява в необходимата степен или до
пълния им размер;
4. когато общото нама ление съгласно
т. 1 – 3 е по-малко от сбора на сумите по чл. 74,
ал. 4, т. 2 и 3, се намалява в необходимата
степен размерът на главницата на подчинения
дълг, който не е част от допълнителния капитал от първи ред или от капитала от втори
ред, в съответствие с реда на вземанията при
производство по несъстоятелност;
5. когато общото нама ление съгласно
т. 1 – 4 е по-малко от сбора на сумите по
чл. 74, ал. 4, т. 2 и 3, размерът на главницата
или текущо дължимата сума по останалите
приемливи задължения се намалява след
прилагане на изключенията по чл. 66, ал. 2 и
когато е приложимо – чл. 67, в съответствие с
реда на вземанията по чл. 94, ал. 1 от Закона
за банковата несъстоятелност, съответно по
чл. 722, ал. 1 от Търговския закон.
(2) При упражняване на правомощията за
обезценяване или преобразуване органът за
преструктуриране разпределя загубите, представени от сбора на сумите по чл. 74, ал. 3,
т. 2 и 3, съразмерно между инструментите на
собственост и приемливите задължения от
един и същ ред чрез намаляване размера на
главницата или на текущата сума, дължима
във връзка с тези инструменти на собственост
или приемливи задължения, пропорционално
на тяхната стойност, с изключение на случаите, в които се допуска различно разпределяне
на загубите по задълженията от еднакъв ред
при наличието на обстоятелствата, посочени
в чл. 67.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за
задължения, които са изключени от споделянето на загуби в съответствие с чл. 66, ал. 2
и чл. 67 и които могат да получат по-благоприятно третиране в сравнение с това на
приемливите задължения от същия ред при
производство по несъстоятелност.
(4) Преди прилагане на ал. 1, т. 5 органът
за преструктуриране задължително преобразува или намалява главницата на инструментите, посочени в ал. 1, т. 2 – 4, когато тези
инструменти все още не са преобразувани и
съдържат някое от следните условия:
1. главницата на инструмента да бъде намалена при настъпването на събитие, свързано с
финансовото състояние, платежоспособността
или отношенията на капиталова адекватност
на институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5;
2. преобразуване на инструментите в инструменти на собственост при настъпването
на такова събитие.
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(5) Когато в съответствие с условията по
ал. 4, т. 1 главницата на инструмент не е
изцяло обезценена, преди да приложи инструмента за споделяне на загуби по отношение
на останалите инструменти по ал. 1, органът
за преструктуриране упражнява правомощията за обезценяване и преобразуване спрямо
остатъчния размер на главницата в съответствие с ал. 1.
(6) Органът за преструктуриране не може
да преобразува даден клас задължения, когато
друг клас задължения, подчинени на първия
клас, остават по същество непреобразувани
или необезценени, освен ако това е допустимо
съгласно чл. 66, ал. 2 и чл. 67.
Обезценяване и преобразуване на задължения,
произтичащи от деривати
Чл. 76. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 упражнява правомощията за обезценяване и преобразуване на
задължения, произтичащи от деривати, само
след затваряне на позициите по дериватните
договори. За тази цел при поставяне на институция в режим на преструктуриране органът
за преструктуриране може да прекратява или
да затваря всички дериватни договори.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите,
когато задължение по дериватен договор е
изключено от обхвата на инструмента за
споделяне на загуби съгласно чл. 67.
(3) Когато транзакциите с дериватни инструменти са предмет на споразумение за
нетиране, органът за преструктуриране или
независим оценител определя в рамките на
оценката по чл. 55 задължението, произтичащо от тези транзакции на нетна основа, в
съответствие с условията на споразумението.
(4) Органът за преструктуриране определя
стойността на задълженията по дериватни
договори в съответствие със:
1. подходяща методология за определяне
стойността на класовете деривати, включително транзакциите и експозициите, които са
предмет на споразумения за нетиране;
2. принципите за определяне на момента,
към който се определят стойностите на дериватните позиции, и
3. подходяща методология за сравняване
на унищожаването на стойност вследствие
на затварянето на дериватите и последващо
прилагане на инструмента за споделяне на
загуби спрямо произтичащите от тях задължения с размера на загубите, които биха
понесли позициите в деривати при директно
споделяне на загуби.
Коефициент на преобразуване на дълг в
капитал
Чл. 77. При упражняване на правомощията
по чл. 90, ал. 1 и чл. 94, ал. 2, т. 6 органът за
преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 може
да приложи различни коефициенти на пре-

БРОЙ 62

ДЪРЖАВЕН

образуване към различните класове капиталови инструменти и задължения в съответствие
с единия или с двата от следните принципи:
1. коефициентът на преобразуване представлява подходящо обезщетение на засегнатите
кредитори за понесената загуба в резултат на
упражняването от органа за преструктуриране на правомощията за обезценяване или
преобразуване;
2. когато се прилагат различни коефициенти
на преобразуване, коефициентът на преобразуване, приложим за задължения, които са
от по-висок ред при несъстоятелност, е повисок от коефициента на преобразуване на
задълженията от по-нисък ред.
Мерки за оздравяване, съпътстващи
споделянето на загуби
Чл. 78. При използване на инструмента
за споделяне на загуби с цел рекапитализация на институция или дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 в съответствие с чл. 65, ал. 1,
т. 1 органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 изисква от институцията или от
дружеството да изготви и да приложи план
за оздравяване на дейността съгласно чл. 79.
План за оздравяване на дейността
Чл. 79. (1) В срок до един месец от прилагането на инструмента за споделяне на загуби
в съответствие с чл. 65, ал. 1, т. 1 спрямо
институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 ръководният орган на институцията
изготвя план за оздравяване на дейността,
който отговаря на изискванията на чл. 80,
и го предоставя за одобрение на органа за
преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3.
(2) Когато е приложима правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ,
планът по ал. 1 трябва да отговаря и на
изискванията към плана за преструктуриране,
който институцията или дружеството трябва
да представи на Европейската комисия в съответствие с приложимите условия.
(3) Когато инструментът за споделяне на
загуби в съответствие с чл. 65, ал. 1, т. 1 се
прилага за два или повече субекта от група,
планът за оздравяване на дейността се изготвя
от институцията майка от Европейския съюз
и обхваща всички институции в групата в
съответствие с приложимите процедури, посочени в чл. 8 – 12.
(4) В случаите по ал. 3, когато БНБ, съответно Комисията, е орган за преструктуриране
на ниво група, тя предоставя плана по ал. 1
на съответните органи за преструктуриране
и на ЕБО.
(5) Органът за преструктуриране може да
удължи срока по ал. 1 с не повече от един месец
при изключителни обстоятелства и в случай
че е необходимо за постигането на целите на
преструктурирането.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

(6) Когато е приложима правната рамка
на Европейския съюз за държавната помощ,
удължаването на срока по ал. 5 не превишава срока, определен съгласно рамката за
държавната помощ.
Изисквания към плана за оздравяване на
дейността
Чл. 80. (1) В плана за оздравяване на дейността се определят мерки за възстановяване
на дългосрочната жизнеспособност на институцията или на дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, или на част от дейността им в разумни
срокове. Тези мерки се основават на реалистични допускания относно икономическите
условия и условията на финансовите пазари,
при които институцията или дружеството ще
извършват дейност.
(2) Планът за оздравяване на дейността е
съобразен с текущото състояние и бъдещите
перспективи пред финансовите пазари, като
отразява допускания за най-добър и найлош сценарий, включително комбинация от
събития, която позволява да се набележат
основните уязвими места на институцията.
Допусканията се сравняват спрямо подходящи
сравнителни показатели за съответния сектор
на финансовата система.
(3) Планът за оздравяване на дейността
включва най-малко следните елементи:
1. подробен анализ на причините и проблемите, довели до неизпълнение или вероятност
от неизпълнение на задължения на институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5,
и обстоятелствата, породили затрудненията;
2. описание на мерките, целящи възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, които трябва да се приемат;
3. график за прилагането на мерките по т. 2.
(4) Мерките за възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на институцията
или на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5
могат да включват:
1. реорганизация на дейностите на институцията или на дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5;
2. промени в оперативните системи и инфраструктурата на институцията;
3. закриване на дейности, генериращи
загуби;
4. реорганизиране на съществу ващите
дейности, които могат да станат конкурентоспособни;
5. продажба на активи или на стопански
дейности.
Одобряване на плановете за оздравяване на
дейността
Чл. 81. (1) В срок до един месец от представянето на плана за оздравяване на дейността
органът за преструктуриране по чл. 2 или по
чл. 3 оценява възможността изпълнението му
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да доведе до възстановяване на дългосрочната
жизнеспособност на институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и го одобрява,
когато прецени, че е възможно целите да
бъдат постигнати.
(2) Ако органът за преструктуриране прецени, че планът няма да доведе до възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на
институцията или на дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5, той уведомява съответния ръководен орган за своите възражения и изисква
подходящи изменения на плана.
(3) В срок до две седмици от датата на получаване на уведомление по ал. 2 ръководният
орган представя пред органа за преструктуриране за одобрение изменен план. В рамките
на една седмица органът за преструктуриране
оценява изменения план и уведомява ръководния орган дали счита, че възраженията
по ал. 2 са отчетени и дали са необходими
допълнителни изменения.
(4) Ръководният орган прилага одобрения
от органа за преструктуриране план за реорганизация на дейността и най-малко веднъж
на шест месеца представя пред органа за
преструктуриране доклади относно неговото
изпълнение. Ако органът за преструктуриране
прецени, че е необходимо преразглеждане на
плана за постигане на целта по чл. 80, ал. 1,
ръководният орган преразглежда плана и го
предоставя на органа за преструктуриране
за одобрение.

са обезценени, без да се изисква публикуване
на проспект съгласно приложимото законодателство.
(3) Ако при упражняване на правомощието
по чл. 94, ал. 2, т. 5 органът за преструктуриране изцяло обезцени размера на главницата
на задължение или дължимата сума по него,
това задължение и всички други задължения
или вземания, произтичащи от него, които не
са натрупани към момента на упражняване
на правомощието, се третират като погасени
и не могат да се признават при последващи
производства във връзка с институцията в
режим на преструктуриране или неин правоприемник при последващо прекратяване.
(4) Ако при упражняване на правомощието
по чл. 94, ал. 2, т. 5 органът за преструктуриране намали частично размера на главницата
на задължение или на дължимата сума по
него, задължението се погасява до степента
на намаления размер. Инструментът или
споразумението, съгласно които е възникнало
първоначалното задължение, продължава да
се прилага по отношение на остатъчния размер на главницата или дължимата сума след
корекция на размера на дължимата лихва,
за да се отрази намаляването на главницата,
и след други изменения в условията, които
органът за преструктуриране може да изиска
чрез упражняване на правомощието по чл. 94,
ал. 2, т. 10.

Раздел IV
Други разпоредби по прилагането на инструмента за споделяне на загуби

Премахване на процедурни пречки пред споделянето на загуби
Чл. 83. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 може да изисква институциите и дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5
да поддържат по всяко време достатъчен регистриран капитал или други инструменти на
базовия собствен капитал от първи ред, така
че, ако органът за преструктуриране упражни
правомощията по чл. 94, ал. 2, т. 5 и 6 по
отношение на институцията или дружеството
или техни дъщерни предприятия, институцията
или дружеството да не бъдат възпрепятствани да емитират достатъчно количество нови
инструменти на собственост, за да осигурят
ефективно преобразуване на задълженията.
(2) Органът за преструктуриране преценява
необходимостта от налагане на изискването
по ал. 1 и определя размера на капитала в
контекста на разработването и поддържането
на съответния план за преструктуриране, като
взема предвид действията по преструктуриране, предвидени в него.
(3) При преценката по ал. 2 органът за
преструктуриране проверява дали размерът на
регистрирания капитал или на други инструменти на базовия собствен капитал от първи
ред е достатъчен за покриване на сбора на
сумите по чл. 74, ал. 4, т. 2 и 3, ако планът

Последици от споделянето на загуби
Чл. 82. (1) При упражняване от органа за
преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 на
правомощие по чл. 89 и чл. 94, ал. 2, т. 5 – 9
решенията за намаляване на главницата или
на дължимата сума, преобразуването или
обезсилването имат незабавно и задължително действие за институцията в режим на
преструктуриране и засегнатите кредитори
и акционери.
(2) Органът за преструктуриране има правомощие да изисква изпълнението на всички
фактически и правни действия, необходими
за упражняването на правомощията по чл. 89
и чл. 94, ал. 2, т. 5 – 9, включително:
1. вписване на подлежащите на вписване
обстоятелства, произтичащи от упражняване на правомощията по ал. 1, в Търговския
регистър;
2. спирането от търговия или заличаването
на регистрацията на съответните акции или
дългови инструменти;
3. регистрацията или допускането до търговия на новите инструменти на собственост;
4. повторната регистрация или допускане
до търговия на дълговите инструменти, които
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за преструктуриране предвижда прилагане на
инструмента за споделяне на загуби.
(4) Органът за преструктуриране има право да изисква промени в устава или в друг
учредителен документ с цел да се отстранят
процедурни пречки пред преобразуването на
задължения в обикновени акции или други
инструменти на собственост, включително
предварителни права на записване от акционерите или изисквания за съгласие на
акционерите при увеличаване на капитала.
Договорно признаване на споделянето на загуби
Чл. 84. (1) В споразуменията, пораждащи
задължения, по които са страни, институциите
и дружествата по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 включват
договорна разпоредба, съгласно която кредиторът или другите страни по споразумението
признават, че определено задължение може
да бъде обезценено или преобразувано и се
съгласяват да приемат намаляване на главницата или на дължимата сума, преобразуване
или обезсилване, които се извършват в резултат на упражняване на тези правомощия
от орган за преструктуриране, при условие
че това задължение:
1. не е изключено съгласно чл. 66, ал. 2;
2. не е влог, който се удовлетворява по реда
на чл. 94, ал. 1, т. 4а от Закона за банковата
несъстоятелност;
3. се урежда от законодателството на трета
държава, и
4. е емитирано или поето след влизане в
сила на този закон.
(2) Изискването по ал. 1, т. 3 не се прилага,
когато органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 установи, че по отношение на
посочените в ал. 1 задължения органът за преструктуриране може да упражни правомощията за обезценяване и преобразуване съгласно
законодателството на третата държава или
обвързващо споразумение, сключено с нея.
(3) Органът за преструктуриране може да
изиска от институция или дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 да предостави правно становище
относно възможностите за осигуряване на
изпълнението и ефективността на договорната
разпоредба по ал. 1, т. 3.
(4) Ако институция или дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 не включи в договорните разпоредби, уреждащи задължение, изискваното
съгласно ал. 1 условие, това не възпрепятства
органа за преструктуриране да упражни правомощията за обезценяване и преобразуване
по отношение на това задължение.
Г л а в а
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ДЪРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ
Общи разпоредби
Чл. 85. (1) В случай на системна криза, като
крайна мярка, ако целите на преструктурира-
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нето за банка в режим на преструктуриране
не са постигнати, след като инструментите
по чл. 56 са приложени от БНБ в максимално подходяща степен с оглед запазване на
финансовата стабилност и няма вероятност
да бъдат постигнати чрез други действия по
преструктуриране, БНБ уведомява министъра
на финансите и може да отправи предложение
по чл. 57, ал. 8.
(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа подробна информация за:
1. текущото финансово състояние на банката в режим на преструктуриране;
2. решението по чл. 114 на БНБ въз основа
на независимата оценка по чл. 55;
3. изпълнението на условията по чл. 51,
ал. 1;
4. приложените инструменти за преструктуриране;
5. изпълнението на условията по чл. 57,
ал. 8, т. 1;
6. други значими обстоятелства.
(3) Въз основа на уведомлението по ал. 2 и
оценката на БНБ относно възможностите за
преструктуриране министърът на финансите
след консултации с Управителния съвет на БНБ
може да отправи мотивирано предложение до
Министерския съвет за вземане на решение
за прилагане на държавните инструменти за
финансова стабилизация по чл. 86, ал. 1 при
спазване на правилата за държавните помощи, при условие че прилагането на мерките
за преструктуриране не би било достатъчно
за избягване на значителни неблагоприятни
последици за финансовата стабилност, и за
държавния инструмент за финансова стабилизация по чл. 86, ал. 1, т. 2, прилагането
на мерките за преструктуриране не би било
достатъчно за защита на обществения интерес,
ако преди това спрямо банката са приложени
мерките по чл. 86, ал. 1, т. 1.
(4) Министерският съвет взема решение по
предложението на министъра на финансите
по ал. 3, с което определя:
1. целите, които трябва да бъдат постигнати
с прилагането на държавните инструменти за
финансова стабилизация;
2. конкретния държавен инструмент по
чл. 86, ал. 1;
3. сумата, с която държавата ще участва в
капитала на банката в режим на преструктуриране, и вида на финансовите инструменти,
срещу които се предоставя капиталовата
подкрепа;
4. приобретателя на акциите и другите
финансови инструменти, които се признават
за собствен капитал от първи или втори ред;
5. други условия, които следва да бъдат
изпълнени при прилагане на съответния държавен инструмент за финансова стабилизация,
и мерки, които следва да бъдат приложени.
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(5) Министърът на финансите отговаря за
изпълнението на решението на Министерския
съвет по ал. 5.
(6) В случай на прилагане на държавен
инструмент за финансова стабилизация министърът на финансите има всички правомощия
на органа за преструктуриране по чл. 94. В
тези случаи министърът на финансите е и
администратор на помощ по смисъла на § 1,
т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона
за държавните помощи.
Видове държавни инструменти за финансова
стабилизация
Чл. 86. (1) Държавните инструменти за
финансова стабилизация са:
1. държавна капиталова подкрепа, и
2. временна държавна собственост.
(2) Държавната капиталова подкрепа се
осъществява чрез участие на държавата в
увеличаване на собствения капитал на банката
в режим на преструктуриране по решение на
БНБ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез придобиване на:
1. инструменти на базовия собствен капитал от първи ред;
2. инструменти на допълнителния капитал
от първи ред, или
3. инструменти на капитала от втори ред.
(3) Участието на държавата в увеличаването
на собствения капитал на институцията по
ал. 2 може да бъде пряко или посредством
еднолично търговско дружество с държавно
участие в капитала.
(4) Инструментът за временна държавна
собственост се прилага чрез придобиване от
държавата пряко или посредством еднолично
търговско дружество с държавно участие в
капитала на всички новоемитирани акции
от капитала на банка в режим на преструктуриране, при условие че инструментът за
споделяне на загуби е приложен в максимална
степен, като акционерите са поели загуби
чрез намаляване на собствения капитал и
обезсилване на всички акции.
(5) В случаите по ал. 2 и 4 акционерите
на банката губят правото по чл. 194, ал. 1
и 2 от Търговския закон на придобиване на
съответна на техния дял преди увеличаването
на капитала част от новите акции.
Упражняване на правата на държавата
Чл. 87. (1) В слу чаите на чл. 86, ал. 2
и 4 държавата, съответно дружеството по
чл. 86, ал. 3 и 4, в рамките на придобитите
акционерни права осигурява управление на
банката на търговска и професионална основа
при съобразяване с разпоредбите на всички
закони и подзаконови нормативни актове,
които регламентират банковата дейност, и с
целите на преструктурирането.
(2) Държавата, съответно дружеството по
чл. 86, ал. 3 и 4, продават участието си в ка-

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

питала на банката, придобито по чл. 86, ал. 2
или 4, на лица от частния сектор веднага щом
търговските и финансовите обстоятелства го
позволяват.
Обжалване на решение на Министерския съвет
Чл. 88. (1) Решението на Министерския
съвет по чл. 85, ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на чл. 117. Обжалването не спира
изпълнението.
(2) Решението на Министерския съвет по
чл. 85, ал. 4 и решението на съда се публикуват в Търговския регистър по партидата на
банката в режим на преструктуриране.
(3) Отмяната на решението по чл. 85, ал. 4
не засяга валидността на постановените административни актове и правата на трети
добросъвестни лица, придобити въз основа
на отмененото решение или на административните актове, постановени въз основа на
него, до датата на обявяване на съдебното
решение в Търговския регистър. В този случай
може да се търси единствено обезщетение за
претърпените вреди.
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ОБЕЗЦЕНЯВАНЕ НА К АПИТАЛОВИ
ИНСТРУМЕНТИ
Изискване за обезценяване или преобразуване
на капиталови инструменти
Чл. 89. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може при необходимост да
вземе решение за обезценяване или преобразуване на съответни капиталови инструменти
в инструменти на собственост на институция
и дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5.
(2) Решението по ал. 1 може да бъде взето
самостоятелно или като част от действие по
преструктуриране.
Условия за вземане на решения за обезценяване
на капиталови инструменти
Чл. 90. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 взема незабавно решение
по чл. 89, ал. 1 в съответствие с процедурата
по чл. 92, когато е налице едно или повече
от следните обстоятелства:
1. органът за преструктуриране е установил,
че са изпълнени условията за преструктуриране
по чл. 51, преди да e предприето действие по
преструктуриране;
2. Българската народна банка, съответно
Комисията, е установила, че ако не упражни
правомощията по чл. 89, ал. 1 по отношение
на съответните капиталови инструменти, институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 няма да е жизнеспособно;
3. когато съответните капиталови инструменти са емитирани от дъщерно дружество,
което е институция, лицензирана в Република България, и са признати за целите на
изпълнението на капиталовите изисквания
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на индивидуална основа на институцията и
на консолидирана основа по отношение на
групата, БНБ, съответно Комисията, е взела
решение съвместно с подходящия орган от
държавата членка на консолидиращия надзорен орган в съответствие с чл. 127, с което се
констатира, че ако не бъдат упражнени правомощията за обезценяване или преобразуванe
по отношение на тези инструменти, групата
няма да бъде жизнеспособна;
4. когато съответните капиталови инструменти са емитирани от дъщерно дружество на
институция или финансов холдинг, за които
БНБ, съответно Комисията, е в ролята на
консолидиращ надзорен орган и са признати
за целите на изпълнението на капиталовите изисквания на индивидуална основа на
дъщерното дружество и на консолидирана
основа по отношение на групата, БНБ, съответно Комисията, е взела решение съвместно
с подходящия орган от държавата членка на
дъщерното дружество в съответствие с чл. 126,
ал. 5, с което се констатира, че ако не бъдат
упражнени правомощията за обезценяване или
преобразуванe по отношение на тези инструменти, групата няма да бъде жизнеспособна;
5. когато съответните капиталови инструменти са емитирани от институция майка
от държава членка или институция майка от
Европейския съюз и са признати за целите
на изпълнението на капиталовите изисквания
на индивидуална основа на институцията и
на консолидирана основа, и БНБ, съответно
Комисията, е взела решение, че ако не бъдат
упражнени правомощията за обезценяване или
преобразуване по отношение на тези инструменти, групата няма да бъде жизнеспособна;
6. институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 са поискали извънредна публична
финансова подкрепа извън случаите по чл. 51,
ал. 3, т. 4, буква „б“.
(2) За целите на ал. 1 институция, дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 или група не са
жизнеспособни, когато са изпълнени следните
две условия:
1. проблемни са или има вероятност да
станат проблемни по смисъла на чл. 51, ал. 3
или по смисъла на ал. 3;
2. предвид степента на неотложност и
други относими обстоятелства няма реална
възможност действие, включително от страна на частния сектор, или действия на БНБ,
съответно на Комисията, в качеството є на
компетентен орган, включително мерки за
ранна намеса, различно от обезценяването
или преобразуването на капиталови инструменти, независимо дали се упражнява самостоятелно или едновременно с действие по
преструктуриране, да предотврати в разумен
срок неизпълнение на задължение на институцията, дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5
или на групата.
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(3) Група се счита за проблемна или че
има вероятност да стане проблемна, когато
са нарушени или когато са налице обективни
обстоятелства в подкрепа на констатацията, че
предстои в близко бъдеще да бъдат нарушени
консолидираните пруденциални изисквания по
начин, който би обосновал предприемането
на действия от БНБ, съответно от Комисията,
или от друг компетентен орган, включително,
но не само поради факта, че групата е натрупала или има вероятност да натрупа загуби,
които да изчерпят целия є собствен капитал
или значителна част от него.
Изисквания при прилагане на обезценяване на
капиталови инструменти
Чл. 91. (1) Съответните капиталови инструменти, емитирани от институция, лицензирана в Република България, която е дъщерно
дружество, не могат да се обезценят или
преобразуват съгласно чл. 90, ал. 1, т. 3 при
по-неизгодни условия в сравнение с капиталовите инструменти със същия ред на ниво
предприятие майка, които са обезценени или
преобразувани.
(2) Съответните капиталови инструменти,
емитирани от дъщерно дружество на институция или финансов холдинг, който е обект
на надзор от БНБ, съответно от Комисията,
не могат да се обезценяват или преобразуват
съгласно чл. 90, ал. 1, т. 4 при по-неизгодни условия в сравнение с капиталовите инструменти
със същия ред на ниво предприятие майка,
които са обезценени или преобразувани.
(3) Преди да направи констатацията, посочена в чл. 90, ал. 1, т. 3, по отношение на
институция, лицензирана в Република България, БНБ, съответно Комисията, извършва
уведомяване и консултации по чл. 93.
(4) Преди да направи констатацията, посочена чл. 90, ал. 1, т. 4, по отношение на
дъщерното дружество, емитирало съответните
капиталови инструменти, БНБ, съответно
Комисията, извършва уведомяване и консултации по чл. 93.
(5) Преди да упражни правомощията си за
обезценяване или преобразуване на капиталови инструменти, БНБ, съответно Комисията,
осигурява извършване на оценка по чл. 55 на
активите и задълженията на институцията или
на дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, която
служи за определяне на обезценяването, което
ще се приложи към съответните капиталови
инструменти с цел поемане на загубите, както
и на нивото на преобразуване, което ще се
приложи към тези капиталови инструменти,
така че да бъде рекапитализирана институцията или дружеството.
Ред и процедури за обезценяването или преобразуването на капиталови инструменти
Чл. 92. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 упражнява правомощията
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за обезценяване или преобразуване до степента, необходима за постигане на целите за
преструктурирането, в съответствие с реда
на вземанията в производството по несъстоятелност по такъв начин, че да се постигнат
следните резултати:
1. първо се намаляват елементите на базовия
собствен капитал от първи ред съразмерно на
загубите или до пълния им размер; Българската народна банка, съответно Комисията,
предприема действия съгласно чл. 74, ал. 1
и 2 по отношение на притежателите на инструментите;
2. инструментите на допълнителния капитал от първи ред се обезценяват и/или преобразуват в инструменти на базовия собствен
капитал от първи ред в необходимата степен
за постигане на целите на преструктурирането
или до пълния им размер;
3. инструментите на капитала от втори ред
се обезценяват и/или преобразуват в инструменти на базовия собствен капитал от първи
ред в необходимата степен за постигане на
целите на преструктурирането или до пълния
им размер.
(2) Когато се обезценява съответен капиталов инструмент:
1. намаляването на размера на главницата
е необратимо, освен когато се наложи компенсиране по реда на чл. 73, ал. 4;
2. във връзка с размера на извършеното
обезценяване притежателят на инструмента
няма право на вземане, освен в случаите на:
а) когато е приложимо, вече натрупани
лихви и друго подобно задължение;
б) обезщетение за вреди, което може да
възникне като резултат от обжалване на
законосъобразността на упражняването на
правомощията за обезценяване, или
в) п редоставянет о на инст ру мен т и на
базовия собствен капитал от първи ред на
притежателя на съответните капиталови инструменти съгласно ал. 3;
3. на притежателя на инструмента не може
да се изплати обезщетение, различно от това
по ал. 3.
(3) С оглед на възможността за извършване
на преобразуване на съответни капиталови
инструменти съгласно ал. 1, т. 2 и 3 органът
за преструктуриране може да изиска от институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 да емитира инструменти на базовия
собствен капитал от първи ред в полза на
притежателите на тези инструменти. Съответните капиталови инструменти могат
да бъдат преобразувани, когато са спазени
следните условия:
1. инстру ментите на базови я собствен
капитал от първи ред са емитирани от институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 или от нейно/негово предприятие
майка след съгласие от БНБ, съответно от
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Комисията или на органа за преструктуриране
на предприятието майка, когато е различен;
2. инструментите на базови я собствен
капитал от първи ред са емитирани преди
емитирането на инструменти за собственост от
институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 с цел набавяне на собствен капитал
от държавата или от държавно ведомство или
предприятие;
3. инстру ментите на базови я собствен
капитал от първи ред са предоставени и
прехвърлени незабавно след упражняване на
правомощията за преобразуване;
4. коефициентът на преобразуване, с който
се определя броят на инструментите на базовия собствен капитал от първи ред, които се
предоставят срещу всеки съответен капиталов инструмент, е съобразен с принципите,
предвидени в чл. 77.
(4) С оглед на възможността за предоставяне на инструменти на базовия собствен
капитал от първи ред в съответствие с ал. 3
органът за преструктуриране може да изиска
от институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5 да разполага с необходимите предварителни решения, одобрения и разрешения за
емитиране на съответния брой инструменти
на базовия собствен капитал от първи ред.
Процедура за съгласуване на констатациите
във връзка с чл. 90
Чл. 93. (1) Преди да вземе решение по
чл. 90, ал. 1, т. 2 – 4 и 6 по отношение на институция, лицензирана в Република България,
която е дъщерно дружество на предприятие
майка от Европейския съюз и е емитирала
съответните капиталови инструменти, признати за целите на изпълнение на капиталовите
изисквания на индивидуална основа, както
и на консолидирана основа по отношение на
групата, БНБ, съответно Комисията, уведомява незабавно консолидиращия надзорен
орган и ако е различен – подходящия орган
от неговата държава членка.
(2) Преди да вземе решение по чл. 90,
ал. 1, т. 4 по отношение на институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, което е
дъщерно дружество на институция или на
финансов холдинг, за който БНБ, съответно
Комисията, е консолидиращ надзорен орган,
и е емитирало съответните капиталови инструменти, признати за целите на изпълнение
на капиталовите изисквания на индивидуална
и консолидирана основа, БНБ, съответно
Комисията, уведомява незабавно:
1. компетентните органи, отговорни за всяка институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, емитирали съответните капиталови
инструменти, по отношение на които ще се
упражнят правомощията за обезценяване или
преобразуване, ако бъде взето такова решение;
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2. под ход я щ и т е орга н и на д ърж а ви т е
членки, в които се намират компетентните
органи по т. 1.
(3) В уведомлението по ал. 1 или 2 БНБ,
съответно Комисията, посочва причините, поради които се разглежда съответното решение.
(4) Когато взема решение по чл. 90, ал. 1,
т. 3 – 6 по отношение на институция или
група, извършваща трансгранична дейност,
БНБ, съответно Комисията, и останалите
подходящи органи вземат предвид потенциалното въздействие от преструктурирането във
всички държави членки, в които институцията
или групата извършва дейност.
(5) След извършване на уведомление по
ал. 1 или 2 и след консултация с уведомените
органи БНБ, съответно Комисията, извършва
преценка дали:
1. може да бъде приложена алтернативна
мярка на упражняването на правомощията
за обезценяване или преобразуване съгласно
чл. 90, ал. 1;
2. мярката по т. 1 може да доведе в разумни
срокове до отстраняване на обстоятелствата,
налагащи вземането на решение по чл. 90,
ал. 1.
(6) Алтернативните мерки по ал. 5, т. 1 са
мерките за ранна намеса по чл. 44, мерките
по чл. 103, ал. 2 и чл. 103а, ал. 1 от Закона
за кредитните инстит у ции, съответно по
чл. 118, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, или аналогични мерки
от съответното приложимо законодателство,
прехвърлянето на средства или увеличаването
на капитала от предприятието майка.
(7) Ако след консултацията с уведомените
органи преценката по ал. 5 е положителна,
БНБ, съответно Комисията, осигурява прилагането на такава мярка.
(8) Ако в случая, посочен в ал. 1 и съгласно
ал. 5, БНБ, съответно Комисията, прецени, че
не е възможна алтернативна мярка, тя преценява дали да вземе решение по чл. 90, ал. 1.
(9) Когато БНБ, съответно Комисията, прецени, че трябва да вземе решение по чл. 90,
ал. 1, т. 4, тя незабавно уведомява подходящите органи на държавите членки, в които се
намират съответните дъщерни предприятия,
и решението се взима съвместно съгласно
чл. 126, ал. 5. При липса на съвместно решение БНБ, съответно Комисията, не прилага
процедурата по чл. 90, ал. 1, т. 4 по отношение
на съответните капиталови инструменти.
Г л а в а
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ПРАВОМОЩИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
Общи правомощия
Чл. 94. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 прилага инструментите за
преструктуриране по отношение на институции и дружества по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които
отговарят на условията за преструктуриране.
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(2) При упражняването на правомощията по
ал. 1 органът за преструктуриране има право:
1. да изисква от всяко лице да предостави
необходимата информация за целите на актуализиране и допълване на информацията
в плановете за преструктуриране, както и
предоставяне на информация при проверки
на място;
2. да поеме контрола над институция в
режим на преструктуриране и да упражнява
всички права на акционерите и на ръководния
орган на институцията в режим на преструктуриране;
3. да прехвърли инструменти на собственост, емитирани от институцията в режим на
преструктуриране;
4. да прехвърли на друг субект с негово
съгласие права, активи или задължения на
институцията в режим на преструктуриране;
5. да намали, включително до нула, главницата или дължимата сума по приемливи
задължения на институцията в режим на
преструктуриране;
6. да преобразува приемливи задължения
на институция в режим на преструктуриране
в обикновени акции на тази институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, или на
съответната институция майка;
7. да обезсилва дългови инст ру менти,
емитирани от институцията в режим на преструктуриране, с изключение на обезпечените
задължения и при спазване на чл. 66, ал. 2;
8. да намали, включително до нула, номиналната стойност на акциите и на другите
инструменти на собственост на институцията в
режим на преструктуриране и да обезсили тези
акции и други инструменти на собственост;
9. да изиска от институция в режим на
преструктуриране или от съответна институция майка да емитира нови акции или
други капиталови инструменти, включително
конвертируеми под условие;
10. да промени падежа на дългови инструменти и други приемливи задължения,
емитирани от институцията в режим на преструктуриране, или да промени размера на
дължимата лихва по такива инструменти и
други приемливи задължения, или датата, на
която лихвата става платима, включително да
спре плащания за определен период от време,
освен в случаите на обезпечени задължения
и при спазване на чл. 66, ал. 2;
11. да затвори или да прекрати финансови
договори или договори за деривати при прилагането на чл. 76;
12. да освободи и/или да смени един или
повече членове на ръководния орган или
висшия ръководен персонал на институцията
в режим на преструктуриране;
13. да изиска своевременно оценка на лицето, което придобива квалифицирано дялово
участие, независимо от сроковете по глава
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трета, раздел III от Закона за кредитните
институции, съответно по чл. 26б, ал. 4 от
Закона за пазарите на финансови инструменти.
(3) При изпълнение на решенията по ал. 1
не се прилагат ограничения, произтичащи от:
1. съществуващи правомощия за одобрение
или съгласие на публично или частно лице,
включително акционерите или кредиторите на
институцията в режим на преструктуриране,
освен когато се прилага чл. 4;
2. съществуващи изисквания за предварителното уведомяване на определени лица,
включително изискване за публикуване на
известие или проспект или за подаване, или
за регистриране на документи в друг орган,
с изключение на уведомленията по чл. 113
и 115 и по Закона за държавните помощи
и правната рамка на Европейския съюз за
държавната помощ.
Допълнителни правомощия
Чл. 95. (1) При упражняване на правомощия
за преструктуриране органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 има право:
1. при спазване на чл. 110 да създаде необходимите условия за това прехвърлянето
да не бъде обременено със задължения или
тежести, засягащи прехвърляните финансови
инструменти, права, активи или задължения,
като за тази цел правото на обезщетение в
съответствие с този закон не се счита за задължение или тежест;
2. да отмени права за бъдещо придобиване
на акции;
3. да изиска от съответния орган да прекрати или да спре допускането до търговия на
регулиран пазар или официалната регистрация
на финансовите инструменти съгласно Закона
за публичното предлагане на ценни книги
или съответното приложимо законодателство;
4. да създаде необходимите условия за
това приобретателят да бъде третиран като
институцията в режим на преструктуриране
по отношение на всички нейни права или
задължения или предприети от нея действия,
включително правата и задълженията, свързани с участието в пазарна инфраструктура,
при прилагане на чл. 58 и 60;
5. да изисква от институцията в режим на
преструктуриране или от приобретателя да
предоставя на другата страна информация и
съдействие;
6. да измени или прекрати договор, по
който страна е институцията в режим на преструктуриране, или да замени приобретателя
като страна по договор.
(2) Органът за преструктуриране упражнява правомощията по ал. 1 само когато това
е необходимо за постигането на резултатите
на действие по преструктуриране или на една
или повече от целите на преструктурирането.
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(3) Органът за преструктуриране предприема мерки за осигуряване на непрекъснатостта
на стопанската дейност, за да се гарантират
постигането на резултатите на действие по
преструктуриране и когато е приложимо,
възможността приобретателят да извършва
прехвърлената стопанска дейност.
(4) Мерките по ал. 3 се прилагат чрез разпореждане на органа за преструктуриране,
когато се отнасят до:
1. продължаване действието на договорите, сключени от институцията в режим на
преструктуриране, така че приобретателят да
поеме нейните права и задължения, свързани
с прехвърлените финансови инструменти,
права, активи или задължения, и да замени
институцията в режим на преструктуриране
във всички съответни договорни документи;
2. заместването на институцията в режим
на преструктуриране с приобретателя в съдебни производства, свързани с прехвърлените
финансови инструменти, права, активи или
задължения.
(5) Разпорежданията по ал. 4 имат действие
независимо от съществуващи ограничения
относно прехвърлянето на вземания и задължения съгласно националното законодателство.
(6) Правомощията по ал. 1, т. 4 и ал. 4,
т. 2 не засягат:
1. правото на служител на институцията
в режим на преструктуриране да прекрати
трудов договор;
2. при спазване на чл. 101 – 103 правото на всяка страна по договор да упражни
права по договора, включително правото да
го прекрати, когато има това право в съответствие с договорните условия, в резултат
на действие или бездействие от страна на
институцията в режим на преструктуриране
преди съответното прехвърляне или от страна на приобретателя, след като е извършено
съответното прехвърляне.
Правомощия за изискване на предоставянето
на услуги и улеснения
Чл. 96. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, може да изисква
от институцията в режим на преструктуриране или от субектите от нейната група да
предоставят услуги или улеснения, които са
необходими, за да позволят на приобретателя
да извършва ефективно прехвърлената му дейност, и които не могат да бъдат осигурени от
друг доставчик в разумни срокове и с по-малко
разходи. Когато е открито производство по
несъстоятелност по отношение на институцията по изречение първо, синдикът осигурява
изпълнението на посочените изисквания.
(2) Когато органи за преструктуриране
от други държави членки са наложили аналогични на посочените в ал. 1 задължения
по отношение на институция или дружество
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от група, установено в Република България,
органът за преструктуриране има право да
наложи тяхното спазване.
(3) Услугите и улесненията по ал. 1 и 2 се
ограничават до оперативни услуги и улеснения
и не включват финансова подкрепа.
(4) Услугите и улесненията по ал. 1 и 2 се
предоставят:
1. когато са били предоставяни по споразумение на институцията в режим на преструктуриране, преди да е предприето действие по
преструктуриране – при същите условия и
срок като тези от споразумението;
2. когато не съществува споразумение или
срокът му е изтекъл – при разумни условия.
Приложимо законодателство при изпълнение на
мерки за управление на кризи или мерки за предотвратяване на кризи от други държави членки
Чл. 97. (1) Когато при преструктуриране на
институция или дружество от група в друга
държава членка се прехвърлят активи, които
се намират в Република България, или права
или задължения, уредени съгласно българското
законодателство, прехвърлянето се извършва
съгласно този закон и приложимото българско
законодателство.
(2) Органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, оказва разумно съдействие
на орган за преструктуриране от държава
членка, който извършва или възнамерява
да извърши прехвърлянето по ал. 1, за да
осигури, че инструменти на собственост или
активи, права или задължения се прехвърлят
на приобретателя в съответствие с приложимото законодателство.
(3) Акционерите, кредиторите и трети лица,
засегнати от прехвърлянето по ал. 1, нямат
право да оспорват или да искат заличаване на
последиците от прехвърлянето на основание
на разпоредби на българското законодателство
или на друго законодателство, уреждащо акциите, другите инструменти на собственост,
правата или задълженията.
(4) Когато орган за преструктуриране на
друга държава членка е упражнил правомощия
за обезценяване или преобразуване и приемливите задължения или съответните капиталови инструменти на институция в режим на
преструктуриране включват инструменти или
задължения, по отношение на които се прилага
законодателството на Република България,
или задължения към кредитори в Република
България, главницата на тези задължения или
инструменти се намалява или задълженията
или инструментите се преобразуват в съответствие с правомощията за обезценяване
или преобразуване, упражнени от органа за
преструктуриране на другата държава членка.
(5) Кредитори, засегнати от упражняването на посочените в ал. 4 правомощия за
обезценяване или преобразуване, нямат право
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да оспорват намаляването на сумата на главницата на инструмента или на задължението
или неговото преобразуване на основание на
разпоредби на законодателството на Република
България.
(6) Мерките за преструктуриране по ал. 1
и 4 се обжалват по реда, предвиден в законодателството на държавата членка, в която е
установен съответният орган за преструктуриране. Законодателството на тази държава
членка се прилага и при частични прехвърляния по ал. 1, което урежда защитни механизми
в този случай.
Приложимо право при изпълнение на мерки за
управление на кризи или мерки за предотвратяване на кризи в други държави членки
Чл. 98. (1) Когато при преструктуриране от
органа за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, на институция или дружество по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 се прехвърлят активи, права
или задължения, които се намират в друга
държава членка, прехвърлянето се извършва
съгласно приложимото законодателство на
тази държава членка.
(2) Органът по преструктуриране по ал. 1
може да търси съдействие на органа за преструктуриране на държавата членка по ал. 1,
за да гарантира, че инструменти на собственост или активи, права или задължения се
прехвърлят на приобретателя в съответствие
с приложимото законодателство.
(3) Когато органът за преструктуриране по
ал. 1 упражни правомощия за обезценяване
или преобразуване и приемливите задължения
или съответните капиталови инструменти
на институция в режим на преструктуриране включват инструменти или задължения,
по отношение на които се прилага законодателството на друга държава членка, или
задължения към кредитори в тази държава
членка, главницата на тези задължения или
инструменти се намалява или задълженията
или инструментите се преобразуват в съответствие с правомощията за обезценяване
или преобразуване, упражнени от органа за
преструктуриране по ал. 1 съгласно този закон.
(4) Мерките за преструктуриране по ал. 1
и 3 се обжалват по реда на чл. 117.
Правомощия по отношение на активи, права,
задължения, акции и други инструменти на
собственост, намиращи се в трети държави
Чл. 99. (1) Когато действие по преструктуриране включва действие по отношение на
активи, които се намират в трета държава,
или на акции или други инструменти на собственост, права или задължения, уредени от
законодателството на трета държава, органът
за преструктуриране по чл. 2, съответно по
чл. 3, може да разпореди:
1. извънредният управител, синдикът или
друго лице, упражняващо контрол над ин-
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ституцията в режим на преструктуриране,
и приобретателят да предприемат всички
необходими мерки, за да породи последици
прехвърлянето, обезценяването, преобразуването или действието;
2. извънредният управител, синдикът или
друго лице, упражняващо контрол над институцията в режим на преструктуриране,
да продължат да държат акциите, другите
инструменти на собственост, активите или
да упражняват правата, или да изпълняват
задълженията от името на приобретателя,
докато породи последици прехвърлянето, обезценяването, преобразуването или действието;
3. разумните разноски, направени правомерно от приобретателя при извършването
на действие, изисквано съгласно т. 1 и 2, да
бъдат покрити по един от начините, посочени
в чл. 57, ал. 6.
(2) Когато органът за преструктуриране
по ал. 1 прецени, че въпреки мерките, предприети от извънредния управител, синдика
или от друго лице в съответствие с ал. 1, т. 1,
съществува голяма вероятност прехвърлянето,
обезценяването, преобразуването или действието да не породят последици по отношение
на определени активи, намиращи се в трета
държава, или по отношение на определени
акции, други инструменти на собственост,
права или задължения, уредени от законодателството на третата държава, не се предприема
прехвърляне, обезценяване, преобразуване
или действие. Ако извършването им вече е
било разпоредено, съответното разпореждане не поражда действие по отношение на
активите или акциите, другите инструменти
на собственост, права или задължения по
изречение първо.
Изключване на определени договорни условия при
ранна намеса и преструктуриране
Чл. 100. (1) Мярка за предотвратяване на
кризи или мярка за управление на кризи,
приложена за институция или дружество по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, включително настъпването на събитие, което е пряко свързано с
прилагането на такава мярка, не се смята за
неизпълнение по смисъла на чл. 10 от Закона
за договорите за финансово обезпечение или
за прекратителна процедура по смисъла на
Закона за платежните услуги и платежните
системи по договорите, по които тази институция или дружество е страна, при условие че
продължава изпълнението на съществените
договорни задължения, включително задълженията за плащане и изпълнение, както и
за осигуряване на обезпечение.
(2) Предприета мярка за предотвратяване
на кризи или мярка за управление на кризи
не се счита за неизпълнение или за прекратителна процедура по ал. 1 и по договор, по
който страна е:
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1. дъщерно дружество, ако задълженията по
него са обезпечени или поети по друг начин
от предприятието майка или от друг субект
от групата, или
2. субект от групата, когато в договора
са включени разпоредби за кръстосано неизпълнение.
(3) Когато процедурите за преструктуриране
на трета държава се признават в съответствие
чл. 129 или когато в други случаи органът за
преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 е взел
решение в този смисъл, за целите на този
член тези процедури са мярка за управление
на кризи.
(4) При условие че изпълнението на съществени договорни задължения продължава,
включително задълженията за плащане и
изпълнение, както и за осигуряване на обезпечение, мярка за предотвратяване на кризи
или мярка за управление на кризи, включително настъпването на събитие, което е пряко
свързано с прилагането на такава мярка, не
може да послужи като основание на страна
по договор да извърши следното:
1. да упражни право на прекратяване, спиране, изменение, нетиране или прихващане,
включително във връзка с договор, сключен от:
а) дъщерно дружество, ако задълженията по
него са обезпечени или поети по друг начин
от субект от групата, или
б) субект от групата, ако той включва разпоредби за кръстосано неизпълнение;
2. да получи владението, да упражнява
контрол или да получи изпълнение по обезпечение върху собственост на съответната
институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, или субект от група във връзка с
договор, който включва разпоредби за кръстосано неизпълнение;
3. да засегне договорни права на съответната
институция или дружеството по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, или субект от групата във връзка с
договор, който включва разпоредби за кръстосано неизпълнение.
(5) Изискванията по този член не засягат
упражняването на право по ал. 4, когато основание за неговото упражняване е събитие,
различно от мярката за предотвратяване на
кризи или мярката за управление на кризи
или от настъпването на събитие, което е пряко свързано с прилагането на такава мярка.
(6) Спирането или ограничаването съгласно чл. 101 – 103 не се счита за неизпълнение
на договорно задължение за целите на ал. 1.
(7) Разпоредбите на този член се смятат за
особени повелителни норми по смисъла на
чл. 9 от Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни
2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OB, L 177/6 от
4 юли 2008 г.).
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Правомощия за спиране на изпълнението на
определени задължения
Чл. 101. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 може да спре изпълнението на задължения за плащане или доставка
съгласно договори, по които институцията в
режим на преструктуриране е страна, считано
от момента на публикуване на съобщение за
спирането в съответствие с чл. 115, ал. 4 до
полунощ на следващия работен ден.
(2) Когато падежът на дадено задължение
за плащане или доставка настъпва в рамките
на срока на спиране, плащането или изпълнението става дължимо незабавно след изтичане
на срока на спирането.
(3) В случай че изпълнението по ал. 1 е
спряно, изпълнението на задълженията на
контрагентите на институцията в режим на
преструктуриране за плащане или доставка
по същия договор се спира за същия срок.
(4) Спиране съгласно ал. 1 не се прилага
по отношение на:
1. отговарящите на услови ята влогове
по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните
разпоредби;
2. задължения за плащане и доставка към
системи или системни оператори, определени
за целите на Закона за платежните услуги и
платежните системи или съответното приложимо законодателство на държава членка,
централни контрагенти и централни банки;
3. допустими вземания по смисъла на дял
III, глава пета, раздел IV от Закона за публичното предлагане на ценни книги.
(5) При упражняването на правомощие по
този член органът за преструктуриране взема
предвид възможното му въздействие върху
нормалното функциониране на финансовите
пазари.
Ограничаване на изпълнението на обезпечени
интереси
Чл. 102. (1) Органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 може да ограничи правото
на обезпечените кредитори на институцията
в режим на преструктуриране да предприемат действие по принудително изпълнение
по отношение на активи на институцията в
режим на преструктуриране от момента на
публикуване на съобщението за ограничението
в съответствие с чл. 115, ал. 4 до полунощ на
следващия работен ден.
(2) Органът за преструктуриране не упражнява правомощието по ал. 1 по отношение
на обезпечени интереси на системи или на
системни оператори, определени за целите на
осигуряване на окончателност на сетълмента
съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи и съответното приложимо
законодателство, централни контрагенти и
централни банки във връзка с активи, заложени
от институцията в режим на преструктурира-
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не или предоставени от тази институция под
формата на маржин или обезпечение.
(3) Когато прилага чл. 112 органът за преструктуриране в рамките на своите правомощия разпорежда едни и същи ограничения
съгласно ал. 1 за всички субекти от групата,
по отношение на които се предприема действие по преструктуриране.
(4) При упражняването на правомощие
по този член органът за преструктуриране
взема предвид възможното въздействие на
решението върху нормалното функциониране
на финансовите пазари.
Временно спиране на упражняването на правото
на прекратяване
Чл. 103. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2 или по чл. 3 може да спре упражняването на правата на прекратяване на всяка
страна по договор с институцията в режим на
преструктуриране от момента на публикуване на съобщението в съответствие с чл. 115,
ал. 4 до полунощ на следващия работен ден,
при условие че тя продължава да изпълнява
задълженията си за плащане и доставка и за
предоставяне на обезпечение.
(2) Органът за преструктуриране може да
спре упражняването на правото на прекратяване на всяка страна по договор с дъщерно
дружество на институцията в режим на преструктуриране, когато:
1. задълженията по този договор са гарантирани или обезпечени по друг начин от
институцията в режим на преструктуриране;
2. правото на прекратяване се основава
единствено на неплатежоспособността или
финансовото състояние на институцията в
режим на преструктуриране;
3. по отношение на институцията в режим
на преструктуриране е било упражнено или
може да бъде упражнено правомощие за
прехвърляне, при което:
а) всички, свързани с договора, активи и
задължения на дъщерното дружество са били
прехвърлени или може да бъдат прехвърлени
или поети от приобретателя, или
б) органът за преструктуриране осигури
по друг начин подходяща защита на тези
задължения.
(3) Решението за спиране по ал. 2 поражда
действие от момента на публикуване на съобщението в съответствие с чл. 115, ал. 4 до
полунощ на следващия работен ден в Република
България или в съответната държава членка,
в която е установено дъщерното дружество на
институцията в режим на преструктуриране.
(4) Спирането по ал. 1 и 2 не се прилага по отношение на системи или системни
оператори, осигуряващи окончателност на
сетълмента съгласно Закона за платежните
услуги и платежните системи или съответ-
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ното приложимо законодателство, централни
контрагенти или централни банки.
(5) Страна по договор с институция в режим
на преструктуриране може да упражни правото
си да го прекрати преди края на посочения
в ал. 1 и 3 срок, ако получи съобщение от
органа за преструктуриране, че правата и
задълженията по договора няма да бъдат:
1. прехвърлени на друг субект, или
2. предмет на обезценяване или преобразуване при прилагането на инструмента за
споделяне на загуби в съответствие с чл. 65,
ал. 1, т. 1.
(6) Когато органът за преструктуриране
упражнява правомощията по ал. 1 и 2 и не е
изпратено съобщение съгласно ал. 5, правото за прекратяване може да бъде упражнено
след изтичането на срока на спирането при
спазване на чл. 100, както следва:
1. когато правата и задълженията по договора са прехвърлени на друг субект, контрагентът
може да упражни правото за прекратяване
съгласно съответните договорни условия единствено при настъпването на продължаващо
или последващо събитие, което е основание
за прекратяване на договора;
2. когато институцията в режим на преструктуриране запазва правата и задълженията
си по договора и органът за преструктуриране
не е приложил инструмента за споделяне на
загубите по отношение на този договор, контрагентът може да упражни правата на прекратяване съгласно договорните условия след
изтичането на срока на спирането по ал. 1 или
ал. 3.
(7) При упражняването на правомощие по
този член органът за преструктуриране взема
предвид възможното му въздействие върху
нормалното функциониране на финансовите
пазари.
(8) Институция или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 поддържат подробна документация за финансовите договори по смисъла
на § 1, т. 83.
Упражняване на правомощия за
преструктуриране
Чл. 104. (1) За целите на предприемането
на действие по преструктуриране органът за
преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 може
да упражнява контрол върху институцията в
режим на преструктуриране, като:
1. изпълнява правомощията на акционерите
и на ръководния є орган, така че да осигурява
извършване и изпълняване на дейностите и
услугите на институцията в режим на преструктуриране, и
2. управлява и се разпорежда с активите
и имуществото на институцията в режим на
преструктуриране.
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(2) Контролът по ал. 1 се упражнява от
органа за преструктуриране чрез задължителни разпореждания към ръководния орган на
институцията в режим на преструктуриране
или чрез назначения извънреден управител.
(3) През периода на преструктуриране органът за преструктуриране спира упражняването
от акционерите на правата на глас по акции на
институцията в режим на преструктуриране.
(4) Органът за преструктуриране може да
предприеме действие по преструктуриране
и без да упражнява контрол по ал. 1 върху
институцията в режим на преструктуриране.
(5) Органът за преструктуриране преценява
във всеки отделен случай дали действието по
преструктуриране да бъде предприето чрез
упражняване на контрол съгласно ал. 1 или
без да се упражнява контрол съгласно ал. 4. За
извършването на преценката се вземат предвид
целите и общите принципи на преструктурирането, обстоятелствата по отношение на
институцията в режим на преструктуриране
и необходимостта да се улесни успешното
преструктуриране на трансгранични групи.
Г л а в а

с е д е м н а д е с е т а

ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ
Третиране на акционерите и кредиторите при
частични прехвърляния и при използване на
инструмента за споделяне на загуби
Чл. 105. (1) Когато при извършване на действие по преструктуриране органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 е прехвърлил
част от правата, активите и задълженията на
институцията в режим на преструктуриране,
акционерите и кредиторите, чиито вземания
не са били прехвърлени, получават за своите
вземания най-малко това, което биха получили, ако спрямо институцията би било открито
производство по несъстоятелност към датата
на вземане на решението по чл. 114.
(2) Когато органът за преструктуриране е
приложил инструмента за споделяне на загуби,
акционерите и кредиторите, чиито вземания
са били обезценени или преобразувани в
собствен капитал, не трябва да понасят поголеми загуби от тези, които биха понесли,
ако спрямо институцията би било открито
производство по несъстоятелност към датата
на вземане на решението по чл. 114.
Оценка на разликата в третирането
Чл. 106. (1) След извършване на действие
или на действия по преструктуриране органът
за преструктуриране по чл. 2, съответно по
чл. 3, своевременно разпорежда извършване на
оценка от независимо лице дали акционерите
и кредиторите биха получили по-добро третиране при производство по несъстоятелност.
Тази оценка е различна от оценката по чл. 55.
(2) С оценката по ал. 1 се определя:
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1. сумата, която акционерите, кредиторите
или ФГВБ биха получили за своите вземания,
съответно загубата, която биха претърпели
при откриване на производство по несъстоятелност към датата на вземане на решението
по чл. 114;
2. действителната сума, която акционерите
и кредиторите са получили за своите вземания,
съответно загубата, която са претърпели при
преструктурирането на институцията;
3. наличие на разлика между сумите по
т. 1 и 2.
(3) При изготвяне на оценката по ал. 1 се
допуска, че по отношение на институцията в
режим на преструктуриране:
1. е открито производство по несъстоятелност към датата на вземане на решението по
чл. 114 и че действието по преструктуриране
не е извършено;
2. не се отчита евентуалното предоставяне
на извънредна публична финансова подкрепа.
Защитни механизми за акционерите и
кредиторите
Чл. 107. В случай че с оценката по чл. 106
се установи, че акционер, кредитор или ФГВБ
е понесъл по-големи загуби, отколкото би
понесъл при прекратяване на институцията
чрез производство по несъстоятелност, той
има право разликата да му бъде изплатена
от ФПБ, съответно от ФПИП.
Защитни механизми за контрагентите при
частични прехвърляния
Чл. 108. (1) В случаите, когато органът
за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3
е предприел действие по преструктуриране,
при което се прехвърлят част от правата,
активите и задълженията на институцията в
режим на преструктуриране на друго лице,
или в случаите на прилагане на инструмент
за преструктуриране – се прехвърлят част от
правата, активите и задълженията от мостова
институция или дружество за управление на
активи към друго лице, както и при упражняване на правомощията по чл. 95, ал. 1,
т. 6 се прилага защитата по чл. 109 – 112 по
следните договори и страните по тях:
1. договори за обезпечение, при които
обезпеченото лице има права, включително
условни, върху активите или правата, които
подлежат на прехвърляне, независимо от
това дали правото е обезпечено с конкретни
активи или права, или с такива, които могат
да бъдат заменени;
2. договори за финансово обезпечение с
прехвърляне правото на собственост, при които
обезпечителят, за да обезпечи изпълнението
на определени задължения, прехвърля изцяло правото на собственост върху определени
активи на обезпеченото лице, при условие че
обезпеченото лице прехвърли активите обратно, ако тези задължения бъдат изпълнени;
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3. споразумения за прихващане, при които
две или повече вземания или задължения,
дъл ж ими меж д у инстит у ци ята и дру гата
страна по споразумението, могат да бъдат
прихванати;
4. споразумения за нетиране;
5. покрити облигации;
6. структурирани финансови споразумения,
включително секюритизации и инструменти,
които се използват за целите на хеджирането, които представляват неразделна част от
покритието и които според приложимото
законодателство на държава членка са обезпечени по сходен начин с покритите облигации, включващи представянето и държането
на обезпечение от страна по споразумението
или от попечител, агент или представител.
(2) Алинея 1 се прилага независимо:
1. от броя на страните по споразумението
или договора;
2. от формата и основанието за възникване
на споразумението или договора;
3. дали споразумението или договорът възниква или се урежда изцяло или частично от
законодателството на друга държава членка
или трета държава.
(3) В случаите по ал. 1 се прилагат правомощията, предвидени в чл. 100 – 103.
Защита на споразумения за финансово обезпечение, споразумения за прихващане и споразумения
за нетиране
Чл. 109. (1) При упражняването на правомощията по този закон органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3,
не може да прехвърля частично правата и
задълженията по договор за финансово обезпечение с прехвърляне правото на собственост,
по споразумения за прихващане и по споразумения за нетиране, които дават право на
страните да прихващат или да нетират свои
права и задължения, нито да изменя или да
прекратява тези права или задължения.
(2) Независимо от ал. 1, когато е необходимо, за да се осигури наличност на гарантираните влогове, БНБ може да:
1. прехвърля гарантирани влогове, обхванати от някое от споразуменията по ал. 1, без
да прехвърля други активи, права или задължения, обхванати от същото споразумение;
2. прехвърля, изменя или прекратява посочените активи, права или задължения по
т. 1, без да прехвърля гарантираните влогове.
Защита по споразумения за обезпечение
Чл. 110. (1) При упражняване на правомощията си по този закон органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, не може:
1. да прехвърля активи, с които е обезпечено
дадено задължение, освен ако това задължение
и обезпечението също са прехвърлени;
2. да прехвърля обезпечено задължение,
освен ако обезпечението също е прехвърлено;
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3. да прехвърля обезпечението, освен ако
обезпеченото задължение също е прехвърлено, или
4. да изменя или прекратява договори за
обезпечение при упражняване на правомощията си по този закон, ако в резултат на това
изменение или прекратяване задължението
престава да бъде обезпечено.
(2) Независимо от ал. 1, когато е необходимо, за да се осигури наличност на гарантираните влогове, БНБ може:
1. да прехвърля гарантирани влогове, обхванати от някое от споразуменията по ал. 1,
без да прехвърля други активи, права или задължения, обхванати от същото споразумение;
2. да прехвърля, изменя или прекратява
активи, права или задължения по т. 1, без да
прехвърля гарантираните влогове.

2. упражнява правомощията по чл. 95,
за да обезсили или измени условията на
договор, по който институцията в режим на
преструктуриране е страна, или да замести
приобретател като страна по него.
(2) Прехвърляне, обезсилване или изменение по ал. 1 се извършва в съответствие с
условията за неотменимост на нареждане за
превод, изискванията за изпълнение на превод
и нетиране и защита на обезпеченията, в платежни системи и в системи за сетълмент на
ценни книжа с окончателност на сетълмента
съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи и съответното приложимо
законодателство.

Защита на структурирани финансови споразумения и на покрити облигации
Чл. 111. (1) При упражняване на правомощията си по този закон органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, не може:
1. да прехвърля частично активите, правата
и задълженията, които представляват или са
част от структурирани финансови споразумения, включително тези по чл. 108, ал. 1, т. 5
и 6, по които страна е институцията в режим
на преструктуриране;
2. при у пра ж н яване на правомощи ята
си по този закон да прекратява или изменя
активите, правата и задълженията, които
представляват или са част от структурирани
финансови споразумения, включително тези
по чл. 108, ал. 1, т. 5 и 6, по които страна е
институцията в режим на преструктуриране.
(2) Независимо от ал. 1, когато е необходимо, за да се осигури наличност на гарантираните влогове, БНБ може:
1. да прехвърля гарантирани влогове, обхванати от някое от споразуменията по ал. 1,
без да прехвърля други активи, права или задължения, обхванати от същото споразумение;
2. да прехвърля, изменя или прекратява
активи, права или задължения по т. 1, без да
прехвърля гарантираните влогове.

Изисквания за уведомяване
Чл. 113. (1) Управителният съвет съответно управителите, съветът на директорите
на институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 уведомяват БНБ, съответно
Комисията, в качеството є на компетентен
орган по Закона за кредитните институции,
съответно по Закона за пазарите на финансови
инструменти, когато счита, че институцията
или дружеството са проблемни или има вероятност да станат проблемни по смисъла
на чл. 51, ал. 3.
(2) Компетентният орган по ал. 1 информира съответните органи за преструктуриране
за всички получени уведомления по ал. 1
и за мерките за предотвратяване на кризи
или действия, които той изисква да бъдат
предприети от институция или дружество по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 при прилагане на надзорни
мерки по Закона за кредитните институции,
съответно по Закона за пазарите на финансови
инструменти.
(3) Когато констатира, че по отношение
на институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 са налице условията по чл. 51,
ал. 1, т. 1 и 2, компетентният орган по ал. 1
уведомява:
1. компетентните органи за всички клонове
на институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5;
2. органите за преструктуриране за всички
клонове на институцията или дружеството по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5;
3. съответната централна банка, когато е
приложимо;
4. управителния съвет на ФГВБ, съответно
на ФКИ, когато има вероятност за предприемане на действия, съгласно законовите им
правомощия;
5. органа за преструктуриране на групата,
когато е приложимо;
6. Министерството на финансите;

Защита на системи, осигуряващи окончателност на сетълмента
Чл. 112. (1) Прилагането на инструмент
за преструктуриране не засяга работата и
правилата на платежни системи и системи за
сетълмент на ценни книжа, които осигуряват
окончателност на сетълмента по Закона за
платежните услуги и платежните системи
и съответното приложимо законодателство,
когато органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3:
1. прехвърля на друго лице част от активите,
правата или задълженията на институцията
в режим на преструктуриране, и
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7. консолидиращия надзорен орган, в случай
че институцията или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 попадат в обхвата на надзора
на консолидирана основа;
8. Европейския съвет за системен риск.
Решение на органа за преструктуриране за предприемане на действия по преструктуриране
Чл. 114. След оценка дали са налице условията за преструктуриране спрямо институция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5,
въз основа на уведомлението по чл. 113, ал. 1
или по собствена инициатива органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3,
взема решение дали да предприеме действия
по преструктуриране, като решението съдържа
най-малко следното:
1. основанията за това решение, включително преценката дали институцията отговаря
на условията за преструктуриране по чл. 51;
2. инструментите за преструктуриране,
които органът за преструктуриране възнамерява да приложи, действията за преструктуриране, които възнамерява да предприеме,
правомощията за преструктуриране, които
възнамерява да упражни, или когато е целесъобразно – предложение да се пристъпи към
отнемане на лиценза и ликвидация или към
отнемане на лиценза и отправяне на искане
до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност.
Процедурни задължения на органа за
преструктуриране
Чл. 115. (1) След като предприеме действие
по преструктуриране съобразно решението
по чл. 114, ал. 1, органът за преструктуриране уведомява институцията в режим на
преструктуриране, както и:
1. компетентните органи за клоновете на
институцията в режим на преструктуриране;
2. Българската народна банка, когато институцията е инвестиционен посредник;
3. управителния съвет на ФГВБ, съответно
управителния съвет на ФКИ;
4. органа за преструктуриране на ниво
група, когато е приложимо;
5. Министерството на финансите на Република България;
6. консол и д и ра щ и я на дзорен орга н в
случаите, в които институцията в режим на
преструктуриране попада в обхвата на надзора
на консолидирана основа;
7. Европейската комиси я, ЕССР, ЕБО,
ЕЦБ, Европейския орган за ценни книжа и
пазари и Европейския орган за застраховане
и професионално пенсионно осигуряване;
8. операторите на платежните системи и
системите за сетълмент на ценни книжа, в
които участва институцията.
(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилага копие от акта, с който се предприемат
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действия по преструктуриране, с посочване
на датата, от която те пораждат последици.
(3) Копие от акта, с който се предприема
действие по преструктуриране, или съобщение
за последиците от него за клиентите на институцията в режим на преструктуриране, както
и редът и срокът в случай на спиране или
ограничаване по чл. 101 – 103 се публикуват:
1. на интернет страницата на БНБ, съответно на Комисията;
2. на интернет страницата на институцията
в режим на преструктуриране;
3. по искане на органа за преструктуриране – в Търговския регистър, когато действието по преструктуриране има за последица
промяна на обстоятелствата, подлежащи на
вписване;
4. в случай че инструменти на собственост
или дългови инструменти на институцията в
режим на преструктуриране са допуснати за
търговия на регулиран пазар – в съответствие
с начините за оповестяване на регулирана
информация.
(4) А ко инструментите на собственост
или дълговите инструменти не са допуснати
за търговия на регулиран пазар, органът за
преструктуриране изпраща съобщенията по
ал. 3 на акционерите и кредиторите на институцията в режим на преструктуриране, които
могат да бъдат установени чрез регистрите
или базите данни на институцията в режим на
преструктуриране, които са на разположение
на органа за преструктуриране.
(5) Когато действията по преструктуриране
включват предоставянето на държавна помощ,
включително използването на средства от
ФПБ, съответно от ФПИП, решението по
чл. 114, ал. 1 се взема, съответно актът, с който
се предприемат действия по преструктуриране,
се приема след получаване на положително
или условно решение от Европейската комисия за съвместимост на държавната помощ с
вътрешния пазар. В тези случаи съответният
орган за преструктуриране е администратор
на помощ по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните
помощи.
Поверителност
Чл. 116. (1) При използването на информация, придобивана и създавана във връзка
с възстановяване и преструктуриране на институции и субекти по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 7,
се прилагат изискванията по този член за
професионална тайна, като тази информация
се използва само за изпълнение на служебните задължения, произтичащи от този закон.
(2) Изискванията за спазване на професионална тайна са задължителни за:
1. Българската народна банка;
2. Комисията за финансов надзор;
3. Министерството на финансите на Република България;
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4. извънредните или временните управители;
5. потенциални приобретатели, на които
органът за преструктуриране по чл. 2 или по
чл. 3 е направил предложение, независимо
дали то е направено като подготовка за използването на инструмента за продажба на
стопанска дейност и дали предложението е
довело до придобивна сделка;
6. одитори, счетоводители, правни и професионални съветници, оценители и други
експерти, наети пряко или косвено от БНБ,
Комисията, Министерството на финансите
или от потенциалните приобретатели, посочени в т. 5;
7. Фонда за гарантиране на влоговете в
банките;
8. Фонда за компенсиране на инвеститорите;
9. други органи, участващи в процеса на
преструктуриране, когато е приложимо;
10. мостовата институция и дружеството
за управление на активи;
11. всяко друго лице, което пряко или косвено, постоянно или временно предоставя или
е предоставяло услуги на лицата, посочени
в т. 1 – 10;
12. служителите, членовете на управителните и контролните органи и всички други
лица, работещи за органите, или субекти,
посочени в т. 1 – 11, преди, по време и след
назначаването им.
(3) За да се осигури спазването на изискванията по този член, лицата, посочени в
ал. 1, т. 1 – 3 и т. 7 – 10, приемат вътрешни
правила, включително правила за гарантиране
на запазването на професионалната тайна от
лицата, участващи пряко в процеса на преструктуриране.
(4) Лицата по ал. 1 нямат право да разкриват поверителна информация, представляваща
професионална тайна, която са получили от
БНБ, от Комисията или от друг компетентен
орган, или от орган за преструктуриране по
реда и за целите на този закон при извършване
на дейността им, освен ако информацията се
разкрива при упражняване на функциите им
по този закон в обобщена форма, така че да
не могат да бъдат идентифицирани институциите или субектите по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 7,
за които тя се отнася, или след изричното и
предварително съгласие на БНБ, Комисията,
органа, институцията или субекта по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 7, които са предоставили информацията.
(5) При разкриване на информация в случаите по ал. 4 се оценяват възможните последици
от разкриването є върху: обществения интерес,
свързан с финансовата, паричната или икономическата политика; търговските интереси
на физически и юридически лица; целите на
извършвани проверки; разследвания и одит.
Процедурата за оценяване на последиците от
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разкриването на информация гарантира, че се
извършва конкретна оценка на последиците
от разкриването на съдържанието и подробностите относно плановете за възстановяване
и преструктуриране и резултата от оценките
на плановете за възстановяване и на възможността за преструктуриране.
(6) Изискванията на ал. 1 – 5 не възпрепятстват:
1. служителите и лицата, работещи за
органите или субектите по ал. 1, т. 1 – 10, да
обменят информация помежду си в рамките
на всеки орган или субект, или
2. служителите и лицата, работещи за БНБ,
съответно за Комисията, да обменят за целите
на планирането или изпълнението на дадено
действие по преструктуриране информация
помежду си, с другия орган за преструктуриране в Република България, с други органи
за преструктуриране в Европейския съюз, с
други компетентни органи от Европейския
съюз, с Министерството на финансите, с
ФГВБ, с ФКИ, с компетентния съд за производството по несъстоятелност, с одиторите на
финансовите отчети на институции или със
субекти по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 7, с ЕБО или с
органите на трети държави, които изпълняват функции по преструктуриране, или при
спазване на изисквания за поверителност – на
потенциален приобретател.
(7) Независимо от останалите разпоредби
на този член БНБ, съответно Комисията,
при пълно спазване на изискванията за поверителност може да обменя информация и
с други субекти, когато това е необходимо за
целите на планирането и осъществяването на
действие по преструктуриране.
(8) Този член не засяга разкриването на
информация за целите на съдебните производства по граждански или наказателни дела,
което се осъществява по съответния ред.
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ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ
НА ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ
Право на обжалване на решения
Чл. 117. (1) Решението за предприемане
на мярка за предотвратяване на кризи или
решението за упражняване на правомощие по
този закон, различно от прилагане на мярка за
управление на кризи, подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд (ВАС).
(2) Решението за предприемане на мярка по
управление на кризи подлежи на обжалване
пред ВАС от всички засегнати лица. В тези
случаи съдът се произнася своевременно и
обосновава преценката си върху извършените
от БНБ, съответно от Комисията, сложни
икономически оценки на фактите.
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(3) Обжалването по ал. 1 и 2 не спира изпълнението на решенията на БНБ, съответно
на Комисията.
(4) Отмяната на решения на БНБ, съответно на Комисията, по ал. 1 и 2 не засяга
валидността на последващи административни
актове и правата на трети добросъвестни
лица, придобити въз основа на отмененото
решение или на административните актове,
постановени въз основа на него. В този случай
може да се търси единствено обезщетение за
вредите, претърпени в резултат на незаконосъобразно решение или действие на БНБ и
на Комисията.
Ограничения на други съдебни производства
Чл. 118. (1) Когато са изпълнени условията
за преструктуриране, производство по несъстоятелност по отношение на дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 2 – 5 се открива само по искане на
органа за преструктуриране по чл. 2, съответно
по чл. 3, или след предварителното съгласие
на органа за преструктуриране.
(2) В случаите по ал. 1 съдът уведомява
органа за преструктуриране за всяка молба за
откриване на производство по несъстоятелност
по чл. 1, ал. 1, т. 2 – 5. В тези случаи съдът
се произнася по молбата, след като получи
информация от органа за преструктуриране, че той не възнамерява да предприема
действия по преструктуриране по отношение
на инвестиционен посредник или субект от
групата. Органът за преструктуриране предоставя информацията пред съда в срок до
седем дни считано от датата на уведомлението
по изречение първо.
(3) Органът за преструктуриране може
да поиска от съда да спре всяко съдебно
действие или производство, по което институция в режим на преструктуриране е или
ще бъде страна, ако това е необходимо за
ефективното прилагане на инструментите и
правомощията за преструктуриране, и без
да се засягат ограничения на изпълнението
във връзка с обезпечени интереси, наложени
съгласно чл. 102.
Г л а в а
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ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ГРУПИ
Общи принципи относно процеса на вземане
на решения с участието на повече от една
държава членка
Чл. 119. При вземането на решения или
предприемането на действия съгласно този
закон, които могат да окажат въздействие
върху една или повече други държави членки,
БНБ, съответно Комисията, се съобразява със
следните принципи:
1. при предприемането на действия по
преструктуриране се вземат ефикасни ре-
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шения при минимизиране на разходите за
преструктуриране;
2. решенията се вземат и действията се
предприемат своевременно и с необходимата
бързина, когато е необходимо;
3. за осигуряване на координирано и ефективно вземане на решенията БНБ, съответно
Комисията, си сътрудничи със съответните
органи за преструктуриране, компетентните
органи и други органи от държави членки;
4. когато институция, лицензирана в Република България, е дъщерно дружество на
предприятие майка от Европейския съюз,
се зачитат интересите на държавата членка,
в която е установено предприятието майка,
включително въздействието на всяко решение или действие, или бездействие върху
финансовата стабилност, фискалните ресурси,
механизма за финансиране на преструктурирането, схемата за гарантиране на депозити или
схемата за компенсиране на инвеститорите
на тази държава членка;
5. зачитат се интересите на отделните държави членки, в които са установени дъщерни
дружества на предприятие майка – обект на
надзор от БНБ, съответно от Комисията, включително въздействието на всяко решение или
действие, или бездействие върху финансовата
стабилност, фискалните ресурси, механизмите
за финансиране на преструктурирането, схемите за гарантиране на депозити или схемите
за компенсиране на инвеститорите на тези
държави членки;
6. зачитат се интересите на всяка държава
членка, в която се намира значим клон на институция, лицензирана в Република България,
включително въздействието на всяко решение
или действие, или бездействие върху финансовата стабилност на тези държави членки;
7. зачитат се постигането на баланс между
интересите на засегнатите държави членки и
избягването на несправедливо увреждане или
неоправдана защита на интересите на Република България или друга държава членка,
включително избягване на несправедливо
разпределение на тежестта между държавите
членки;
8. всяко задължение по този закон за
консултация с орган, преди да бъде взето
решение или предприето действие, означава
най-малкото задължение за консултация с този
орган относно елементите на предлаганото
решение или действие, които могат да имат
последици за съответното предприятие майка
от Европейския съюз, дъщерно дружество
или значим клон или да окажат въздействие
върху стабилността на държавата членка, в
която е установено или се намира съответното предприятие майка от Европейския съюз,
дъщерно дружество или значим клон;
9. при предприемането на действия по
преструктуриране БНБ, съответно Комиси-
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ята, взема предвид и прилага плановете за
преструктуриране, освен ако БНБ, съответно
Комисията, и съответните органи за преструктуриране преценят, че в случая целите
на преструктурирането ще бъдат постигнати
по-ефективно чрез действия, които не са
предвидени в плановете за преструктуриране;
10. осигуряване на необходимата степен на
прозрачност, когато предложено решение или
действие може да има последствия за финансовата стабилност и фискалните ресурси на
Република България и засегнатите държави
членки, ФПБ, ФГВБ, ФПИП, ФКИ, както и
за фондовете за преструктуриране, схемите
за гарантиране на депозити и схемите за
компенсиране на инвеститорите от другите
засегнати държави членки, и
11. координацията и сътрудничеството
с цел цялостно намаление на разходите по
преструктурирането.
Колегии за преструктуриране
Чл. 120. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, когато е орган за преструктуриране на ниво група, създава колегии за преструктуриране, които изпълняват
задачите по чл. 17 – 20, 27, 30, 71, чл. 72,
ал. 9, чл. 125, 126 и 128 и осигуряват сътрудничеството и координацията с органите за
преструктуриране на трети държави, когато
е целесъобразно.
(2) Колегията за преструктуриране по ал. 1
се състои от следните органи:
1. Българската народна банка, съответно
Комисията за финансов надзор, в качеството
є на орган за преструктуриране на ниво група
и на консолидиращ надзорен орган;
2. Министерството на финансите на Република България;
3. Фонда за гарантиране на влоговете в
банките, в случаите, когато БНБ е консолидиращ надзорен орган;
4. Европейския банков орган, без право
на глас;
5. органите за преструктуриране от всяка
държава членка, в която има установено
дъщерно дружество, попадащо в обхвата на
консолидирания надзор, осъществяван от
БНБ, съответно от Комисията;
6. органите за преструктуриране на държавите членки, в които е установено дружество
по чл. 1, ал. 1, т. 5, което е част от групата
и е майка на една или повече институции в
групата;
7. органите за преструктуриране на държавите членки, в които се намират значими
клонове;
8. компетентните органи на държавите
членки, за които органът за преструктуриране
е член на колегията;
9. компетентните министерства, ако не са
органи за преструктуриране;
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10. органът, който отговаря за схемата за
гарантиране на депозити на държава членка,
когато съответният орган за преструктуриране
е член на колегията.
(3) Българската народна банка, съответно
Комисията, другите органи за преструктуриране и другите компетентни органи участват
в работата на колегиите за преструктуриране
по ал. 1 в съответствие с дадените им правомощия за изпълнение на следните цели и
задачи:
1. обмен на информация относно разработването на план за преструктуриране на
групата, упражняването на подготвителни и
превантивни правомощия по отношение на
групата и нейното преструктуриране;
2. разработване на план за преструктуриране на групата;
3. оценка съгласно чл. 27 на възможността
за преструктуриране на групата;
4. упражняване съгласно чл. 30 на правомощията за преодоляване или отстраняване
на пречките по отношение на възможността
за преструктуриране на групата;
5. вземане на решение за установяване
на схема за преструктуриране на групата по
чл. 125 и 126;
6. координация на връзките с обществеността относно стратегията и схемата за
преструктуриране на групата;
7. координация на използването на механизмите за финансиране на преструктурирането;
8. определяне на минималните изисквания
по чл. 69 – 71 и чл. 72, ал. 9 на ниво група и
на ниво дъщерни предприятия.
(4) Ако компетентният орган на държава
членка по ал. 2, т. 8 не е централна банка,
той може да реши да бъде придружаван от
представител на съответната централна банка.
(5) Когато предприятие майка или институция – част от групата по ал. 1, имат дъщерно
дружество или клон, който би се считал за
значим, ако се намира в Европейския съюз,
органите за преструктуриране от съответните трети държави могат по тяхно искане
да бъдат поканени да участват в колегията
за преструктуриране като наблюдатели, при
условие че БНБ, съответно Комисията, счита,
че към тези органи за преструктуриране се
прилагат изисквания за поверителност, които
са еквивалентни на тези по чл. 133.
(6) Българската народна банка, съответно
Комисията, ръководи дейността на колегията
по ал. 1, като:
1. утвърждава писмени правила и процедури
за работата на колегията след консултация с
останалите є членове;
2. координира всички дейности на колегията
за преструктуриране;
3. свиква и ръководи всички заседания и
предварително предоставя на всички членове
на колегията изчерпателна информация относ-
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но организацията на заседанията, основните
въпроси за обсъждане и точките, които ще
бъдат разглеждани;
4. уведомява членовете на колегията за
всички планирани заседания с цел те да могат
да заявят участие;
5. решава кои членове и наблюдатели да
бъдат поканени да присъстват на определени
заседания на колегията въз основа на важността на въпроса, който ще се обсъжда за
тези членове и наблюдатели, включително потенциалното въздействие върху финансовата
стабилност в съответните държави членки;
6. информира редовно всички членове на
колегията за решенията и резултатите от
заседанията по т. 5.
(7) Българската народна банка, съответно
Комисията, Министерството на финансите
и Управителният съвет на ФГВБ поддържат
тясно сътрудничество с членовете на колегията по ал. 1. Когато колегията по ал. 1 се
председателства от Комисията, тя има право
да покани за участие в нея представител на
БНБ в качеството є на централна банка.
(8) При извършването на преценката по
ал. 6, т. 5 БНБ, съответно Комисията, задължително кани:
1. всички органи за преструктуриране,
членове на колегията, когато в дневен ред са
включени въпроси, за които се прилага процесът на съвместно вземане на решение, или
2. съответния орган за преструктуриране,
когато в дневния ред са включени въпроси,
свързани с лице от групата, установено в
държавата членка;
3. Европейския банков орган.
(9) Българската народна банка, съответно
Комисията, може да не създаде колегия по
ал. 1, ако друга група или колегия изпълнява
функциите и задачите по ал. 3 и изпълнява
условията и процедурите по този член и по
чл. 123, като в този случай под колегия за
преструктуриране по смисъла на този закон
се счита тази друга група или колегия.
Участие в колегия за преструктуриране
Чл. 121. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията, Министерството на
финансите и ФГВБ участват в колегия за
преструктуриране, организирана от съответния орган за преструктуриране на ниво група
или в друга група или колегия, изпълняваща
същите функции и задачи, когато:
1. Българската народна банка, съответно
Комисията, е орган за преструктуриране на
индивидуална основа спрямо институция,
която е дъщерно дружество на предприятие
майка от Европейския съюз;
2. в Република България е установен значим
клон на институция от групата, или
3. дъщерно дружество, установено в Република България, е предприятие майка на
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една или повече институции в групата и е
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 5.
(2) При участието в колегията по ал. 1 БНБ,
съответно Комисията, изпълнява задачите
по чл. 120, ал. 3 в съответствие с дадените
є правомощия.
(3) Българската народна банка, съответно
Комисията, има право да участва във всяко
заседание на колегията по ал. 1, когато в
дневния ред са включени въпроси, за които
се прилага процесът на съвместно вземане на
решение или които са свързани с институция,
лицензирана в Република България, или с
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 от групата.
(4) Българската народна банка, съответно
Комисията, Министерството на финансите
и ФГВБ поддържат тясно сътрудничество
с членовете на колегията по ал. 1. Когато
Комисията у частва в колегията по ал. 1,
тя има право да покани за участие в нея
и представител на БНБ в качеството є на
централна банка.
Европейски колегии за преструктуриране
Чл. 122. (1) Когато предприятие майка от
трета държава има институция – дъщерно
дружество, лицензирана в Република България, както и дъщерни дружества, установени
в други държави членки, или институция от
трета държава има значим клон, установен
в Република България, както и значими клонове, установени в други държави членки,
съответният орган за преструктуриране по
чл. 2, ал. 1 или по чл. 3, ал. 1 от този закон
и органите за преструктуриране на другите
държави членки създават европейска колегия
за преструктуриране.
(2) Когато е установен финансов холдинг
в Европейския съюз в съответствие с чл. 106,
ал. 7 от Закона за кредитните институции или
с чл. 70 от Закона за пазарите на финансови
инструменти, или с еквивалентна разпоредба
от законодателство на държава членка, европейската колегия за преструктуриране по
ал. 1 се председателства от БНБ, съответно
от Комисията, когато тя е орган за преструктуриране на ниво група.
(3) Ако не е установен финансов холдинг
по ал. 2, органът за преструктуриране по
чл. 2, съответно по чл. 3, и другите членове
на европейската колегия по ал. 1 определят
председател на колегията.
(4) Европейската колегия за преструктуриране изпълнява посочените в чл. 120 функции
и задачи по отношение на дъщерните институции и когато е приложимо, по отношение
на значимите клонове.
(5) Органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, и дру гите органи за
преструктуриране по ал. 1 могат по взаимно съгласие да не приложат изискването за
създаване на европейска колегия по ал. 1,
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ако друга група или колегия, включително
колегия за преструктуриране по чл. 120 и 121,
изпълнява функциите и задачите по ал. 2 – 4
и изпълнява условията и процедурите по този
член и по чл. 123, като в този случай под
европейска колегия за преструктуриране по
смисъла на този закон се счита тази друга
група или колегия. В този случай се изисква
и съгласието на членовете на другата група
или колегия.
Обмен на информация
Чл. 123. (1) При спазване на изискванията на чл. 116 БНБ, съответно Комисията,
предоставя при поискване на другите органи
за преструктуриране и другите компетентни
органи цялата информация, необходима за
изпълнението на техните задачи във връзка
с възстановяване и преструктуриране на институции и субекти от техните групи.
(2) Когато е орган за преструктуриране
на ниво група, БНБ, съответно Комисията,
координира обмена на цялата относима информация между органите за преструктуриране,
включително предоставя своевременно на
другите органи за преструктуриране цялата
необходима информация с цел да улесни
изпълнението на задачите по чл. 120, ал. 3,
т. 2 – 8.
(3) Българската народна банка, съответно
Комисията, предоставя информация, получена от орган за преструктуриране на трета
държава, само след изричното съгласие на
този орган.
(4) Българската народна банка и Комисията
обменят информация с Министерството на
финансите, когато информацията засяга решение или въпрос, който изисква уведомяване,
одобрение или съгласие на министерството
или може да има последствия за публичните
финанси.
Преструктуриране на група с участие на дъщерно дружество от Република България
Чл. 124. (1) Когато реши, че институция,
лицензирана в Република България, или установено в Република България дружество
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, които са дъщерни
предприятия на група, отговарят на условията
за преструктуриране, органът за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 съобщава
незабавно на органа за преструктуриране на
ниво група, на консолидиращия надзорен
орган и на органите, участващи в колегията
за преструктуриране на групата, следната
информация:
1. решението, че институцията или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 отговаря на
условията за преструктуриране;
2. действията по преструктуриране или
такива, водещи до откриване на производство
по несъстоятелност, които органът за пре-
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структуриране по чл. 2, съответно по чл. 3,
смята за целесъобразни за тази институция
или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5.
(2) Органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 може да предприеме действията
по ал. 1, когато:
1. органът за преструктуриране на ниво
група прецени след консултация с другите
членове на колегията за преструктуриране,
че дейс т ви я та по п рес т ру к т у ри ра не и л и
процедурите няма вероятност да доведат до
изпълнение на условията за преструктуриране спрямо лице от групата в друга държава
членка, или
2. в рамките на 24 часа от получаване на
уведомлението по ал. 1 от органа за преструктуриране на ниво група той не е извършил
преценка по т. 1.
(3) Срокът по ал. 2, т. 2 може да бъде
удължен със съгласието на органа за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3.
(4) Когато не са изпълнени условията по
ал. 2, по предложение на органа за преструктуриране на ниво група се приема схема за
преструктуриране на групата под формата
на съвместно решение на този орган, органа
за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 и
органите за преструктуриране спрямо дъщерните дружества, включени в схемата.
(5) Органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 може да поиска от ЕБО съдействие за постигане на съвместното решение
по ал. 4 в съответствие с чл. 31, буква „в“ от
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(6) Когато органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, не е съгласен с
предложената от органа за преструктуриране
на ниво група схема за преструктуриране
на групата, както и когато има намерение
да се отклони от нея или смята, че в интерес на финансовата стабилност трябва да
предприемат по отношение на институция
или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 самостоятелни действия по преструктуриране
или процедури, различни от предложените
в схемата, той излага подробно основанията
за несъгласието си или за отклоняването от
схемата пред органа за преструктуриране на
ниво група и другите органи за преструктуриране, обхванати от схемата, и ги информира
за действията или мерките, които ще предприеме. При излагането на основанията за
несъгласието си органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, взема предвид
плана за преструктуриране, потенциалното
въздействие върху финансовата стабилност
в съответните държави членки, както и потенциалните последици от самостоятелните
действия или мерки за други части от групата.
(7) Съвместното решение по ал. 4, както и
решението по ал. 6 на органа за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 е окончателно.
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Преструктуриране с участие на дъщерно дружество извън Република България, когато БНБ,
съответно Комисията, е орган за преструктуриране на ниво група
Чл. 125. (1) След като получи уведомление
от орган за преструктуриране на държава
членка, че дъщерно дружество от група, за
която БНБ, съответно Комисията, е орган
за преструктуриране на ниво група, отговаря на условията за преструктуриране и след
консултация с другите членове на колегията
за преструктуриране, БНБ, съответно Комисията, оценява вероятното въздействие,
което предложените от органа по отношение
на дъщерното дружество действия за преструктуриране или други мерки биха оказали
върху групата и върху лицата от групата в
Република България и други държави членки,
и дали действията по преструктуриране или
другите мерки има вероятност да доведат до
изпълнение на условията за преструктуриране
по отношение на лице от групата в Република
България или друга държава членка.
(2) Когато след консултация с другите
членове на колегията за преструктуриране
органът за преструктуриране на ниво група
по ал. 1 прецени, че действията по преструктуриране или другите мерки, за които е получил уведомление по ал. 1, има вероятност
да доведат до изпълнение на условията за
преструктуриране по отношение на лице от
групата в Република България или държава
членка, най-късно 24 часа след получаване на
уведомлението по ал. 1 той предлага схема за
преструктуриране на групата и я представя
на колегията за преструктуриране.
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен
със съгласието на органа за преструктуриране
на другата държава членка по ал. 1.
(4) Схемата за преструктуриране на групата по ал. 2:
1. е съобразена със и следва плана за
преструктуриране, освен ако съответният
орган за преструктуриране на ниво група и
другите органи за преструктуриране преценят, че целите на преструктурирането ще се
постигнат по-ефективно чрез действия, които
не са предвидени в плана;
2. определя действията по преструктуриране, които да се предприемат от БНБ,
съответно от Комисията, и другите органи
за преструктуриране по отношение на предприятието майка от Европейския съюз и на
субекти от групата с цел да се постигнат
целите на преструктурирането по чл. 50 и
да се спазят принципите по чл. 53;
3. описва начина на координация на действията по преструктуриране по т. 2;
4. съдържа план за финансиране, който
съответства на плана за преструктуриране
на г ру пата, принципите за сподел яне на
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отговорността, установени в чл. 17, ал. 6,
т. 6 и ал. 7, и за съвместното използване на
средства по чл. 143.
(5) Схемата за преструктуриране на групата
по ал. 2 се приема под формата на съвместно
решение на органа за преструктуриране на
ниво група и органите за преструктуриране по отношение на дъщерните дружества,
включени в схемата.
(6) Органът за преструктуриране на ниво
група може да поиска от ЕБО съдействие за
постигане на съвместно решение по ал. 5 в
съответствие с чл. 31, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.
(7) Когато един или повече органи за преструктуриране са изразили несъгласие или
имат намерения да не приложат схемата за
преструктуриране по ал. 2, БНБ, съответно
Комисията, и останалите органи за преструктуриранe могат да постигнат съвместно решение по схема за преструктуриране по ал. 5.
(8) Съвместните решения по ал. 5 и 7 са
окончателни.
Преструктуриране на група, когато БНБ, съответно Комисията, е орган за преструктуриране
на ниво група
Чл. 126. (1) Когато БНБ, съответно Комисията, е орган за преструктуриране на ниво
група и прецени, че съответното предприятие майка от Европейския съюз изпълнява
условията за преструктуриране, тя незабавно
съобщава информацията по чл. 124, ал. 1 на
членовете на колегията за преструктуриране
на групата.
(2) Действията по чл. 124, ал. 1, т. 2 могат да включват прилагането на схема за
преструктуриране на групата, изготвена в
съответствие с чл. 125, ал. 4, ако е налице
едно от следните обстоятелства:
1. действията на ниво предприятие майка,
съобщени в съответствие с чл. 124, ал. 1, т. 2,
има вероятност да доведат до изпълнение на
условията за преструктуриране по отношение
на лице от групата в друга държава членка;
2. действията, приложими само на ниво
предпри ятие майка, не са достат ъчни за
разрешаване на проблемната ситуация или
няма вероятност да доведат до оптимални
резултати;
3. едно или повече дъщерни дружества
отговарят на условията за преструктуриране съгласно констатациите на органите за
преструкт у риране за тези дъщерни предприятия, или
4. действията по преструктуриране или
процед у рите на ниво г ру па ще бъдат от
полза за дъщерните дружества, което прави
подходящо прилагането на схема за преструктуриране на групата.
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(3) Когато предлагани те от органа за
преструктуриране на ниво група действия
по ал. 1 не включват схема за преструктуриране на групата, тя взема решението си
след консултация с членовете на колегията
за преструктуриране.
(4) Решението по ал. 3 взема предвид:
1. плана за преструктуриране, освен ако
органът за преструктуриране на ниво група
и другите органи за преструктуриране преценят, че целите на преструктурирането ще
се постигнат по-ефективно чрез действия,
които не са предвидени в плана;
2. финансовата стабилност на съответните
държави членки.
(5) Когато предлаганите действия по ал. 1
включват схема за преструктуриране на групата, тази схема е под формата на съвместно
решение на органа за преструктуриране на
ниво група и органите за преструктуриране
по отношение на дъщерните предприятия,
включени в схемата.
(6) Органът за преструктуриране на ниво
група може да поиска от ЕБО съдействие за
постигане на съвместно решение по ал. 3 в
съответствие с чл. 31, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 1093/2010.
(7) Когато един или повече органи за преструктуриране са изразили несъгласие или
имат намерения да се отклонят от схемата
за преструктуриране по ал. 3, органът за
преструктуриране на ниво група и останалите органи за преструктуриране могат да
постигнат съвместно решение по схема за
преструктуриране.
(8) Съвместните решения по ал. 5 и 7 са
окончателни.
Преструктуриране на група, когато БНБ, съответно Комисията, е орган за преструктуриране
на дъщерно дружество
Чл. 127. (1) Когато орган за преструктуриране на ниво група предложи приемане
на схема за преструктуриране на групата
и схемата включва действия по отношение
на дъщерна институция, лицензирана в Република България, или дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 от групата, тази схема се приема чрез съвместно решение на този орган,
органа за преструктуриране по чл. 2 или по
чл. 3 и другите органи за преструктуриране
по отношение на дъщерните предприятия,
включени в схемата.
(2) Органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 може да поиска от ЕБО съдействие за постигане на съвместно решение по
ал. 1 в съответствие с чл. 31, буква „в“ от
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(3) Органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 участва в консултация по инициатива на органа за преструктуриране на ниво
група, която включва дъщерна институция,
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лицензирана в Реп ублика Българи я, или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 от групата,
когато този орган прецени, че предприятието майка от Европейския съюз на групата
отговаря на условията за преструктуриране,
но не предложи схема за преструктуриране
на групата съгласно ал. 1.
(4) Когато органът за преструктуриране по
чл. 2 или по чл. 3 не е съгласен с предложената от органа за преструктуриране на ниво
група схема за преструктуриране на групата,
както и когато има намерение да се отклони
от нея или смята, че в интерес на финансовата стабилност трябва да предприеме по
отношение на институция или дружество по
чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 самостоятелни действия
или процедури, различни от предложените
в схемата, той излага подробно основанията
за несъгласието си или за отклоняването от
схемата пред органа за преструктуриране
на ниво гру па и дру гите органи за преструктуриране, обхванати от схемата, и ги
информира за действията или мерките, които
ще предприеме. При излагането на основанията за несъгласието си съответният орган
за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3
взема предвид плана за преструктуриране,
потенциалното въздействие върх у финансовата стабилност в съответните държави
членки, както и потенциалните последици
от действията или мерките за други части
от групата.
(5) Съвместното решение по ал. 1, както
и решението на съответния орган за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3 и ал. 4
е окончателно.
Сътрудничество при преструктуриране на
субекти от група
Чл. 128. (1) Когато не се прилага схема
за преструктуриране на групата и органът
за преструктуриране по чл. 2 или по чл. 3
предприема действия по преструктуриране
по отношение на субект от гру пата, той
си сътрудничи тясно с другите органи за
преструктуриране в рамките на колегията
за преструктуриране с оглед постигане на
координирана стратегия за преструктуриране на всички субекти от групата, които
са проблемни или има вероятност да станат
проблемни.
(2) Когато предприема действие по преструктуриране по отношение на субект от
група, органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, информира редовно и изчерпателно за него и за постигнатия напредък
членовете на колегията за преструктуриране.
(3) Органът за преструктуриране по чл. 2,
съо т вет но по ч л. 3, извършва незабавно
приложимите действия по чл. 124 – 127 и по
този член, като отчита неотложния характер
на ситуацията.
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ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Признаване и изпълнение на процедури за
преструктуриране на трета държава
Чл. 129. (1) Процедури за преструктуриране
на трети държави се признават и прилагат в
съответствие със сключените междудържавни
споразумения. Когато няма такива споразумения, не са влезли в сила или не съдържат
разпоредби относно признаване и изпълнение
на процедури за преструктуриране, се прилагат
разпоредбите на този член.
(2) Когато съществува европейска колегия
за преструктуриране, органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, участва
като член във вземането на съвместно решение по признаване на процедура за преструктуриране на трета държава по отношение
на институция или предприятие майка от
тази трета държава, когато няма сключено
и влязло в сила споразумение, което урежда
признаването и изпълнението на процедури за
преструктуриране на третата държава и при
ограниченията на чл. 130.
(3) Съвместното решение по признаване
на процедура за преструктуриране на трета
държава по ал. 2 се прилага доколкото не
противоречи на българското законодателство.
(4) Ако не е създадена европейска колегия
за преструктуриране или не бъде постигнато
съвместно решение от органите за преструктуриране, участващи в европейската колегия
за преструктуриране, органът за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, взема
самостоятелно решение при ограниченията на
чл. 130 относно признаване и изпълнение на
процедурата за преструктуриране на съответната трета държава по отношение на институция
или предприятие майка от тази държава, като
отчита интересите на Република България и
другите държави членки, в които извършва
дейност институцията или предприятието майка, включително потенциалното въздействие
на признаването и изпълнението на процедурата за преструктуриране на третата държава
върху други части на групата и финансовата
стабилност в тези държави членки.
(5) При решение за прилагане на процедура
по преструктуриране на трета държава органът
за преструктуриране по чл. 2, съответно по
чл. 3, има право да използва правомощията по
преструктуриране, предвидени в този закон.
(6) При необходимост от защита на обществения интерес БНБ, съответно Комисията,
може да предприеме действие по преструктуриране по отношение на предприятие майка,
за което е орган за преструктуриране, когато
по преценка на съответния орган от третата
държава институция от тази държава отговаря
на изискванията за преструктуриране съгласно
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националното є законодателство. При предприемане на действие по преструктуриране
се прилага чл. 100.
(7) Признаването и изпълнението на процедурата за преструктуриране на трета държава
не се прилага при производство по несъстоятелност по реда на Закона за банковата
несъстоятелност или по реда на част четвърта
от Търговския закон.
Право да се откаже признаването или изпълнението на процедурите за преструктуриране на
трета държава
Чл. 130. Органът за преструктуриране по
чл. 2, съответно по чл. 3, може да откаже
да признае или да изпълни процедурата за
преструктуриране на трета държава, а при
създадена европейска колегия за преструктуриране – след консултация с другите органи
за преструктуриране, ако счита, че:
1. процедурата за преструктуриране на
третата държава би имала неблагоприятни
последици за финансовата стабилност в Република България или в друга държава членка;
2. е необходимо самостоятелно действие по
преструктуриране съгласно чл. 131 по отношение на клон в Република България, за да
бъдат постигнати целите на преструктуриране;
3. признаването или изпълнението на
процедурата за преструктуриране на третата
държава би довело до неравнопоставено третиране на кредиторите, включително вложителите, които се намират във или на които
се дължи плащане в Република България или
друга държава членка спрямо кредиторите,
включително вложителите, от третата държава
със сходни права;
4. признаването или изпълнението на процедурата за преструктуриране на третата държава
би имало съществени фискални последствия
за Република България, или
5. последиците от признаването или изпълнението биха противоречали на българското
законодателство.
Преструктуриране на клон на институция от
трета държава
Чл. 131. (1) Когато не се прилага процедура
за преструктуриране на трета държава по отношение на клон на институция, лицензиран
да извършва дейност в Република България,
или органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, е отказал признаване на
процедурата на основание чл. 130, той прилага правомощията си за преструктуриране по
този закон. При предприемане на действие по
преструктуриране се прилага чл. 100.
(2) Органът за преструктуриране по чл. 2
или по чл. 3 може да упражни правомощията
по ал. 1, когато прецени, че действието по
преструктуриране е в обществен интерес и ако
е изпълнено поне едно от следните условия:
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1. клонът в Република България вече не
отговаря или има вероятност да не отговори
на условията за издаване на лиценз на институция със седалище в трета държава за
извършване на банкова дейност, съответно
на дейност като инвестиционен посредник
чрез клон, и на условията за осъществяване
на дейност, както и че няма вероятност в
разумен срок действие в рамките на частния
сектор, надзорни действия или действие на
орган от съответната трета държава да осигури
спазване на изискванията или да предотврати
изпадането на институцията в невъзможност
да изпълнява задълженията си;
2. по преценка на органа за преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3, институцията
от третата държава не може или не желае,
или има вероятност да не може да изплати
на падежа задълженията си към кредитори
от Република България или от друга държава
членка, или задълженията, които са поети
от или осчетоводени в баланса на клона или
администрирани от него, и в разумен срок
не е започната или няма да бъде започната
процедура за преструктуриране на институцията или производство по несъстоятелност
в съответствие със законодателството на
третата държава;
3. съответният орган на третата държава е
започнал процедура за преструктуриране по
отношение на институцията от третата държава
или е уведомил органа за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, за намерението
си да започне такава процедура.
(3) При предприемане от съответния орган за преструктуриране по чл. 2, ал. 1 или
по чл. 3, ал. 1 на самостоятелно действие по
преструктуриране по отношение на клон в
Република България се вземат предвид целите
на преструктурирането, като се спазват:
1. принципите, предвидени в чл. 53;
2. приложимите изисквания, свързани с
използването на инструментите за преструктуриране.
Сътрудничество с органите на трета държава
Чл. 132. (1) Когато има сключени от ЕБО
рамкови споразумения за сътрудничество със
съответни органи на трета държава, БНБ и
Комисията може също да сключват с тях
необвързващи споразумения за сътрудничество, когато е целесъобразно, в съответствие с
рамковите споразумения.
(2) Необвързващите споразумения за сътрудничество по ал. 1 могат да уреждат следните
въпроси:
1. обмена на информация, необходима за
подготвянето и поддържането на плановете
за преструктуриране;
2. консултациите и сътрудничеството при
разработване на плановете за преструктуриране, включително принципите за упражняване
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на правомощията съгласно чл. 129 и 131 и
подобни правомощия съгласно законодателството на съответните трети държави;
3. обмена на информация, необходима за
прилагане на инструментите за преструктуриране и за упражняване на правомощията
за преструктуриране и подобни правомощия
съгласно законодателството на съответните
трети държави;
4. ранното предупреждение на страните по
споразумението или консултация с тях преди
предприемането на съществено действие съгласно този закон или законодателството на
съответната трета държава, когато се засяга
институцията или групата, за които се отнася
споразумението;
5. координацията на връзките с обществеността при съвместни действия по преструктуриране;
6. процедурите и договореностите за обмен
на информация и сътрудничество съгласно
т. 1 – 5, включително, когато е целесъобразно,
посредством създаването и работата на групи
за управление на кризи.
(3) Българската народна банка и Комисията
уведомяват ЕБО за всяко споразумение за сътрудничество, сключено в съответствие с ал. 1.
Обмен на поверителна информация
Чл. 133. (1) Българската народна банка,
Комисията и Министерството на финансите
предоставят информация, която представлява
професионална тайна по чл. 116, на съответните органи за преструктуриране, компетентните органи и компетентните министерства
от трети държави, ако:
1. тези органи имат задължения за запазване
поверителност на информацията, еквивалентни
на изискванията на чл. 116 и съответстващи
на правото на Европейския съюз и Република
България за защита на личните данни;
2. информацията е необходима на съответните органи на трети държави единствено за
изпълнението на възложените им съгласно
националното законодателство функции за
преструктуриране, които са сравними с възложените им по този закон.
(2) Информация, произхождаща от друга
държава членка, която представлява професионална тайна, може да се предоставя на
съответните органи на трети държави само със
съгласието на органите на държавата членка
и за целите, за които е дадено съгласието.
(3) При предоставяне на друга държава
членка на информация, която представлява
професионална тайна, БНБ, Комисията и Министерството на финансите могат да посочат,
че информацията може да бъде оповестена
само след изрично съгласие на БНБ, съответно на Комисията или Министерството на
финансите, и да определят целите, за които
дават съгласие.
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МЕХАНИЗМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО
Фонд за преструктуриране на банки
Чл. 134. (1) Създава се фонд за преструктуриране на банки (ФПБ) с цел финансиране
на прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране по този закон
по отношение на банки.
(2) Фондът за преструктуриране на банки
се управлява от управителния съвет на ФГВБ.
Разходите, свързани с управлението на този
фонд, са част от общите административни
разходи на ФГВБ и се финансират по предвидения в Закона за гарантиране на влоговете
в банките ред.
(3) Управителният съвет на ФГВБ определя звена в структурата на ФГВБ, които го
подпомагат при упражняване на функциите
му по управление и използване на ФПБ. При
изпълнение на функциите си по глава единадесета и глава дванадесета управителният
съвет на ФГВБ се подпомага от звено, което е
отделно и независимо от структурните звена,
ангажирани със задачи по гарантиране на
влоговете в банките.
(4) Управителният съвет на ФГВБ изготвя
отделен финансов отчет на ФПБ.
(5) Българската народна банка в качеството си на орган за преструктуриране по чл. 2
взема решение за използване на средства от
ФПБ и възлага на управителния съвет на
ФГВБ изпълнението на това решение.
(6) Решението по ал. 5 може да се вземе
единствено в съответствие с целите на преструктурирането по чл. 50 и принципите по
чл. 53.
Фонд за преструктуриране на иинвестиционни
посредници
Чл. 135. (1) Създава се Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници с цел
финансиране на прилагането на инструментите за преструктуриране по този закон по
отношение на инвестиционни посредници по
чл. 1, ал. 1, т. 2.
(2) Фондът за преструктуриране на инвестиционни посредници се управлява от
управителния съвет на ФКИ. Разходите, свързани с управлението на този фонд, са част от
общите административни разходи на ФКИ и
се финансират по предвидения в Закона за
публичното предлагане на ценни книги ред.
(3) Управителният съвет на ФКИ изготвя
отделен финансов отчет на ФПИП.
(4) Комисията в качеството си на орган за
преструктуриране по чл. 3 взема решение за
използване на средства от ФПИП и възлага
на управителния съвет на ФКИ изпълнението
на това решение.
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(5) Решението по ал. 4 може да се вземе
единствено в съответствие с целите на преструктурирането по чл. 50 и принципите по
чл. 53.
Управление на фондовете за преструктуриране
Чл. 136. (1) Управителният съвет на ФГВБ,
съответно на ФКИ, взема решения за:
1. събиране от банките, съответно от инвестиционните посредници, на годишни вноски
в съответствие с чл. 139;
2. събиране от банките, съответно от инвестиционните посредници, на извънредни
вноски съгласно чл. 140, когато вноските по
т. 1 са недостатъчни, и
3. сключване на договори за заемане на
средства и други форми на подкрепа и предоставяне на заеми при условията и по реда
на чл. 141 и 142;
4. инвестиране на средствата на ФПБ,
съответно на ФПИП;
5. назначаване на регистриран одитор за
извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет на ФПБ, съответно
на ФПИП;
6. изпълнение на възложени с този закон
задължения, включително по глава единадесета и глава дванадесета;
7. приемане на годишния финансов отчет
на ФПБ, съответно на ФПИП, и обнародването му до 31 март.
(2) Средствата на ФПБ, съответно на ФПИП,
се инвестират при спазване на принципите
на сигурност, ликвидност и диверсификация.
(3) Средствата на ФПБ, съответно на
ФПИП, могат да се инвестират във финансови
инструменти, както следва:
1. депозити в лева и евро или други финансови инструменти, предлагани от Българската
народна банка;
2. депозити в евро при ч у ж дест ранни
банки, които имат един от трите най-високи
кредитни рейтинги, присъдени от две агенции
за кредитен рейтинг;
3. дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави,
чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови
организации, чуждестранни агенции или други
чуждестранни дружества, които инструменти
или емитенти имат един от трите най-високи
кредитни рейтинги, присъдени от две агенции
за кредитен рейтинг.
(4) Фондът за преструктуриране на банките,
съответно ФПИП, имат право:
1. да извършват репо сделки (сделки с
уговорка за обратно изкупуване) в евро с
чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни финансови
организации, които имат един от трите найвисоки кредитни рейтинги, присъдени от две
агенции за кредитен рейтинг;
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2. да предоставят в заем срещу еквивалентно
обезпечение притежаваните от тях дългови
инструменти по ал. 3, т. 3 на чуждестранни
банки, чуждестранни финансови институции
или международни финансови организации,
които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции
за кредитен рейтинг.
(5) При спазване на изискванията на настоящия закон и на Закона за Българската
народна банка средства на ФПБ, съответно
на ФПИП, могат да бъдат възлагани за управление на БНБ срещу възнаграждение.
(6) Правилата и ограниченията за инвестиране на средствата на ФПБ, съответно на
ФПИП, както и измененията в тях се приемат
от управителния съвет на ФГВБ, съответно
на ФКИ.
Използване на средствата от фондовете за
преструктуриране
Чл. 137. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, взема решение за
използване на средства от ФПБ, съответно от
ФПИП, до размер, необходим за гарантиране
на ефективно прилагане на инструментите за
преструктуриране. С тези средства могат да
се финансират едно или повече от следните
действия:
1. гарантиране на активите или задълженията или отпускане на заеми на институция
в режим на преструктуриране, на нейните дъщерни предприятия, на мостова банка, мостов
инвестиционен посредник или на дружество
за управление на активи;
2. закупуване на активи на институцията
в режим на преструктуриране;
3. придобиване на обикновени акции, издадени от мостова банка, мостов инвестиционен
посредник, мостов финансов холдинг или от
дружество за управление на активи;
4. изплащане на обезщетения на акционери,
съдружници или кредитори съгласно чл. 102;
5. вноски в инстит уцията в режим на
преструктуриране, когато се прилага инструментът за споделяне на загуби, и органът за
преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3,
е решил да изключи определени кредитори
от обхвата на споделянето на загубите в съответствие с чл. 67;
6. отпускане на заем на други механизми
за финансиране на доброволна основа.
(2) Когато се прилага инструментът за
продажба на стопанска дейност, действията по
ал. 1 може да се предприемат по отношение
на купувача.
(3) Средства от ФПБ, съответно от ФПИП, не
могат да се използват за пряко поемане на загубите на институция или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 3 – 5, нито за рекапитализация на институцията или дружеството. Когато използва-
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нето на средства по ал. 1 води до частично
прехвърляне на загубите на институция или
дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 към ФПБ,
съответно към ФПИП, се прилагат изискванията на чл. 67.
Целево равнище и източници за набиране на
средства
Чл. 138. (1) Целевото равнище на средствата, събрани във ФПБ, е две на сто от
размера на гарантираните влогове в банките,
лицензирани в Република България.
(2) Целевото равнище на ФПИП е едно
на сто от размера на подлежащите на компенсиране парични средства на клиенти на
инвестиционните посредници и клоновете
от трети държави, лицензирани в Република
България.
(3) Източници за набиране на средствата
във ФПБ, съответно във ФПИП, са:
1. годишни и извънредни вноски от банките,
съответно от инвестиционните посредници;
2. доходите от инвестиране на набраните
във ФПБ, съответно във ФПИП, средства;
3. получени от ФПБ, съответно от ФПИП,
суми от възстановяване на средства, използвани за целите на преструктурирането по
реда, предвиден при прилагане на съответните
инструменти за преструктуриране, както и
свързаните с тях доходи и компенсации;
4. други източници.
(4) Българската народна банка е депозитар
на средствата на ФПБ и на ФПИП.
Годишни вноски
Чл. 139. (1) Органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, до 31 март на
текущата година определя общата сума на
годишните вноски за съответната година,
като отчита фазата на икономическия цикъл
и съответстващото въздействие върху финансовото състояние на банките, съответно на
инвестиционните посредници. Органът за
преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3,
информира управителния съвет на ФГВБ, съответно на ФКИ, за определената обща сума
на годишните вноски във ФПБ, съответно във
ФПИП, в срока по изречение първо.
(2) До 1 май на текущата година органът за
преструктуриране по чл. 2, съответно по чл. 3,
определя индивидуалните годишни вноски
за банките, съответно за инвестиционните
посредници, лицензирани в Република България, както и за клоновете от трети държави
в рамките на сумата по ал. 1 и представя на
управителния съвет на ФГВБ, съответно на
ФКИ, информацията за индивидуално определените вноски в същия срок.
(3) Органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, уведомява всяка банка, съответно инвестиционен посредник,
лицензиран/а в Република България, и клон на
банка, съответно на инвестиционен посредник,
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от трета държава за размера на индивидуална
годишна вноска за ФПБ, съответно за ФПИП,
в срока по ал. 2.
(4) Институция, лицензирана в Република
България, или клон от трета държава, внася
във ФПБ, съответно във ФПИП, индивидуално
определената годишна вноска в 30-дневен срок
считано от датата на уведомлението по ал. 3.
(5) Вноската по ал. 2 във ФПБ е пропорционална на относителния дял на сумата на
задълженията на банката или клона от трета
държава (с изключение на собствения капитал), намалена с размера на гарантираните
влогове в тази банка или клон, спрямо общите
задължения на всички банки и клонове от
трети държави (с изключение на собствения
капитал), намалени с общия размер на гарантираните влогове. Размерът на вноската
отчита и рисковия профил на банката или
клона и се изчислява в съответствие с правилата, определени от Делегиран Регламент
(ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври
2014 г. за допълване на Директива 2014/59/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на предварителните вноски в
механизмите за финансиране на преструктурирането (ОВ, L 11/44 от 17 януари 2014 г.),
наричан по-нататък Делегиран Регламент
(ЕС) 2015/63.
(6) Вноската по ал. 2 във ФПИП е пропорционална на относителния дял на сумата на
задълженията на инвестиционния посредник
или клона от трета държава (с изключение на
собствения капитал) спрямо общите задължения на всички инвестиционни посредници и
клонове от трети държави (с изключение на
собствения капитал). Размерът на вноската
отчита и рисковия профил на инвестиционния посредник или на клона и се изчислява
в съответствие с правилата, определени от
Делегиран Регламент (ЕС) 2015/63.
(7) Когато бъде достигнато целевото равнище на средствата по чл. 138, ал. 1, съответно
по чл. 138, ал. 2, органът за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, взема решение
за спиране на събирането на годишни вноски.
При последващо използване на ФПБ, съответно на ФПИП, в резултат на което събраните
средства спаднат под целевото равнище по
чл. 138, ал. 1, съответно по чл. 138, ал. 2, набирането на годишни вноски се възобновява,
докато се достигне целевото равнище.
(8) Когато средствата на ФПБ, съответно
на ФПИП, намалеят до размер, по-малък от
две трети от целевото равнище, се възстановява събирането на годишните вноски и те
се определят така, че целевото ниво да бъде
достигнато в срок от шест години.
(9) Органът за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3, упражнява контрол относно изпълнението на задъл жени ята на
инстит у циите и к лоновете по този член.
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Управителният съвет на ФГВБ, съответно на
ФКИ, информира органа за преструктуриране
по чл. 2, съответно по чл. 3, за плащането на
годишни вноски и му оказва съдействие при
упражняване на контрола по изречение първо.
(10) При неплащане на годишна вноска
в определения срок управителният съвет на
ФГВБ, съответно на ФКИ, начислява за срока
на забавата лихва върху дължимата сума в
размер на законната лихва.
(11) В случай че институция или клон на
институция от трета държава не плати изискуема вноска в срок, управителният съвет на
ФГВБ, съответно на ФКИ, уведомява незабавно органа за преструктуриране по чл. 2,
съответно по чл. 3.
(12) Годишните вноски на институциите
се отчитат като счетоводни разходи за текущата година.
Извънредни вноски
Чл. 140. (1) Когато размерът на средствата,
натрупани във ФПБ, съответно във ФПИП,
не е достатъчен, за да покрие разходите, свързани с финансиране на преструктурирането,
се набират извънредни вноски от банките,
съответно от инвестиционните посредници,
лицензирани в Република България, както и
от клоновете от трети държави.
(2) Органът за преструктурирането по чл. 2,
съответно по чл. 3, определя общата сума на
извънредните вноски, която е не по-голяма от
трикратния размер на последната определена
годишна вноска.
(3) Общата сума по ал. 2 се разпределя
на индивидуални извънредни вноски между
банките, съответно между инвестиционните
посредници, лицензирани в Република България, както и от клоновете от трети държави
в съответствие с правилата, предвидени в
чл. 139, ал. 5, съответно в чл. 139, ал. 6.
(4) С решението по ал. 2 органът за преструктурирането по чл. 2, съответно по чл. 3,
определя срока, в който се плащат извънредните вноски в пълен размер.
(5) Ако плащането на извънредни вноски
би застрашило ликвидността или платежоспособността на институция, лицензирана в
Република България, или на клона от трета
държава, органът за преструктурирането по
чл. 2, съответно по чл. 3, може да отложи за
срок до 6 месеца изцяло или частично изпълнението на задължението. Отлагането може
да бъде удължено за срок до шест месеца по
искане на институцията или на клона и след
оценка на неговата обоснованост.
(6) Изискванията за контрол по чл. 139,
ал. 9 се прилагат и за извънредните вноски.
(7) Правилата по чл. 139, ал. 10 и 11 се
прилагат и при неплащане в срок на извънредна вноска.
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Алтернативни средства за финансиране
Чл. 141. Когато наличните средства, събрани от годишни вноски и извънредни вноски,
не са достатъчни за покриване на разходите,
свързани с финансиране на преструктурирането, ФПБ, съответно ФПИП, може да бъде
попълван със заемане на средства или подпомаган с други форми на подкрепа от банки,
финансови институции или други трети лица,
в случай че такива възможности са непосредствено достъпни при разумни условия.

механизми за финансиране, пропорционално на относителния дял на гарантираните
влогове в съответната държава членка към
общия размер на гарантираните влогове на
участващите в споразумението държави, освен
ако е договорено друго.
(6) При предоставяне на заем по ал. 2 сумата на отпуснатите средства не се намалява
при отчитане на изпълнението на целевото
равнище на събраните средства във ФПБ,
съответно във ФПИП.

Заемане на средства между механизми за
финансиране
Чл. 142. (1) Фондът за преструктуриране на
банките, съответно ФПИП, може да отправи
искане за заемане на средства от останалите
механизми за финансиране на преструктурирането в Европейския съюз, в случай че:
1. набраната чрез годишни вноски сума
не е достатъчна за покриване на разходите
на ФПБ, съответно на ФПИП, във връзка с
преструктурирането;
2. извънредните вноски не са своевременно
събрани;
3. заемането на средства и другите форми на
подпомагане по чл. 141 не са непосредствено
достъпни при разумни условия.
(2) Средства на ФПБ, съответно на ФПИП,
може да се използват за предоставяне на заеми
на други механизми за финансиране на преструктурирането в Европейския съюз. Решение
за предоставяне на такива заеми се взема от
управителния съвет на ФГВБ, съответно на
ФКИ, след одобрение от Министерството на
финансите и от органа за преструктурирането по чл. 2, съответно по чл. 3, и ако такива
заеми са потърсени в резултат на аналогични
на описаните в ал. 1 условия.
(3) Министерството на финансите, органът
за преструктурирането по чл. 2, съответно по
чл. 3, и управителният съвет на ФГВБ, съответно на ФКИ, извършват своите преценки и
вземат съответните решения по ал. 2 съобразно
със сроковете съгласно искането на механизма
за финансиране от другата държава членка.
(4) Лихвеният процент, срокът на изплащане и другите условия по заема по ал. 1 или
2 се договарят между управителния съвет
на ФГВБ, съответно на ФКИ, и органите за
управление на другите участващи механизми за финансиране на преструктурирането.
Договорените лихви, срокът и условията се
прилагат за всички участващи в дадено споразумение за заем, освен ако участниците не
се договорят за друго.
(5) С у м и т е, с кои т о ФП Б, с ъо т ве т но
ФПИП, участва в предоставяне на заеми по
ал. 2, се договарят от управителния съвет на
ФГВБ, съответно на ФКИ. Споразумението
осигурява разпределение на ангажиментите за
предоставяните средства между участващите

Използване на фондовете за преструктуриране
при преструктуриране на група
Чл. 143. (1) При изготвяне на схема за преструктуриране на група съгласно чл. 124 – 127
БНБ, съответно Комисията, като орган за
преструктуриране на ниво група или като
орган, участващ в преструктурирането, взема
решение за участие на ФПБ, съответно на
ФПИП, във финансиране на преструктурирането съгласно приетия план за финансиране на
действия по преструктуриране на ниво група.
(2) Планът за финансиране включва:
1. оценка по чл. 55 по отношение на засегнатите субекти от групата;
2. загубите, които ще бъдат признати от
всеки засегнат субект в групата при използването на инструментите за преструктуриране;
3. за всеки засегнат субект в групата – загубите, които ще бъдат понесени от всеки
клас акционери и кредитори;
4. вноските, които биха били направени от
ФГВБ в съответствие с чл. 144 и останалите
схеми за гарантиране на влоговете;
5. общата вноска от механизми за финансиране на преструктурирането, включително
нейната цел и форма;
6. основата за изчисляване на сумите,
които ФПБ, съответно ФПИП, и останалите
механизми за финансиране на преструктурирането на държавите членки, в които са
разположени засегнати субекти от групата,
трябва да предоставят за финансиране на
преструктурирането, за да се достигне посочената обща вноска по т. 5;
7. сумите, които ФПБ, съответно ФПИП,
и останалите механизми за финансиране на
засегнатите субекти от групата трябва да
предоставят за финансиране на преструктурирането, и формата на тези вноски;
8. размера на средствата, които ФПБ,
съответно ФПИП, и останалите механизми
за финансиране на преструктурирането на
държавите членки, в които са засегнатите
субекти от групата, могат да получат като
заем от институции, финансови институции
и други трети лица;
9. срокове за използването на ФПБ, съответно ФПИП, и останалите механизми
за финансиране на преструктурирането на
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държавите членки, в които са установени
засегнатите субекти от групата, които могат
да се удължават при необходимост.
(3) Освен ако не е договорено друго в плана
за финансиране, основата за пропорционално
участие на ФПБ, съответно на ФПИП, във
вноската по ал. 2, т. 5 е съобразена с принципите по чл. 17, ал. 6, т. 6 при отчитане на:
1. частта от рисково претеглените активи
на групата, която се държи от институции и
дружества по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, установени
в Република България;
2. частта от стойността на активите на
групата, която се държи от институции и
дружества по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, установени
в Република България;
3. частта от загубите, довели до необходимостта от преструктуриране на групата,
която се дължи на субекти под надзора на
БНБ, съответно на Комисията, и
4. частта от общата вноска по ал. 2, т. 5,
която съгласно плана за финансиране се очаква да се използва пряко в полза на субекти
от групата, установени в Република България.
(4) При вземане на решение по ал. 1 органът за преструктуриране по чл. 2, съответно
по чл. 3, съвместно с управителния съвет на
ФГВБ, съответно на ФКИ, предвиждат необходимите мерки за осигуряване на възможностите за незабавно извършване на плащането
на дължимата част от вноската по плана за
финансиране при предприемане на действия
по преструктуриране.
(5) За изпълнение на задължения по ал. 4
управителният съвет на ФГВБ, съответно на
ФКИ, може да сключва съгласно чл. 141 договори за заем или други форма на подкрепа,
както и да предоставя гаранции по договори,
сключени от механизма за финансиране на
преструктуриране на ниво група в съответствие
с приетия план за финансиране.
(6) Приходите или ползите, получени от
използването на механизмите за финансиране на преструктурирането на ниво група, се
разпределят между съответните механизми
за финансиране в съответствие с техните
вноски по ал. 2.
Използване на ФГВБ в процеса на преструктурирането
Чл. 144. (1) Когато БНБ предприеме действие по преструктуриране, ФГВБ се задължава
да участва във финансиране на преструктурирането с парична вноска с цел покриване
на загуби, при условие че се запазва достъпът
на вложителите до техните влогове и при
спазване на следните ограничения:
1. при използване на инструмента за споделяне на загуби – размерът на дължимата
вноска от ФГВБ се определя от сумата, с която
гарантираните влогове биха били обезценени
за поемане на загубите на банката съгласно
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чл. 73, ал. 1, т. 1, ако гарантираните влогове
попадаха в обхвата на действие на инструмента
и подлежаха на обезценка като вземания на
кредитор с ред по чл. 94, ал. 1, т. 4 от Закона
за банковата несъстоятелност;
2. при използване на други инструменти за
преструктуриране – размерът на дължимата
вноска от ФГВБ се определя от размера на
загубите, които вложителите, чиито влогове са
гарантирани, биха понесли в производството
по несъстоятелност като кредитор с ред на
вземанията по чл. 94, ал. 1, т. 4 от Закона за
банковата несъстоятелност.
(2) Размерът на вноската по ал. 1 не може
да надвишава по-малката от двете суми:
1. сумата на загубите, които ФГВБ би понесъл в производство по несъстоятелност по
реда на Закона за банковата несъстоятелност;
2. м и н и ма л н и я ра змер на на л и ч н и т е
средства на ФГВБ по § 8 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
гарантиране на влоговете в банките.
(3) Когато се използва инструментът за
споделяне на загуби, вноската от ФГВБ не
може да се използва за рекапитализация
съгласно чл. 73, ал. 1, т. 2 на банката или на
мостовата банка.
(4) Определянето на дължимата от ФГВБ
вноска по ал. 1 се извършва като част от
оценката по чл. 55.
(5) Когато отговарящите на условията влогове в банка в режим на преструктуриране
са прехвърлени в друго лице посредством
инструмента за продажба на стопанска дейност и ли инст ру мен та „Мост ова банка“,
вложителите нямат право на вземане срещу
ФГВБ за частта от техните влогове в банката
в режим на преструктуриране, която не е била
прехвърлена, ако размерът на прехвърлените
средства е равен или по-голям от общия размер на гаранцията по глава трета, раздел I от
Закона за гарантиране на влоговете в банките.
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Административни нарушения и наказания
Чл. 145. (1) При неспазване на изискванията
на чл. 6, 8 или 9 за изготвяне, поддържане
или актуализиране на плановете за възстановяване, на чл. 14, ал. 9 и 11, на чл. 40, ал. 1
или на чл. 113, ал. 1 се налага на:
1. физическо лице – глоба в размер до левовата равностойност на 5 млн. евро;
2. юридическо лице – имуществена санкция
в размер до 10 на сто от общия годишен нетен
оборот; когато юридическото лице е дъщерно
дружество, за нетен оборот се приема оборотът съгласно консолидираните отчети на
предприятието майка от Европейския съюз
за предходната година.
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(2) Когато стойността на реализираната
печалба или избегнатата загуба в резултат на
нарушението по ал. 1 може да бъде определена, на лицето се налага глоба, съответно
имуществена санкция, до двойния размер на
реализираната печалба, съответно избегнатата
загуба.
(3) Когато физическото лице по ал. 1, т. 1
е член на ръководен орган или на висшия
ръководен персонал на банката, съответно
инвестиционният посредник или дружество
по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5, или е друго физическо
лице, което носи отговорност, с наказанието
по ал. 1, т. 1 или по ал. 2 може да му бъде
наложена и временна забрана за заемане на
длъжности в банки, инвестиционни посредници или дружества по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5.
(4) Извън случаите по ал. 1 – 3, при извършване или допускане извършването на
нарушение по този закон или на нормативен
акт по прилагането му, ако деянието не съставлява престъпление, се налага на:
1. физи ческо лице – глоба о т 10 0 0 до
4000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 12 000 лв.;
2. институция, финансова институция или
предприятие майка – имуществена санкция
в размер от 50 000 до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от 200 000 до 500 000 лв.;
3. юридическо лице, различно от институция, финансова институция или предприятие
майка – имуществена санкция в размер от 5000
до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 50 000 лв.
Установяване на нарушенията и налагане на
наказания
Чл. 146. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 145 се съставят от оправомощени от управителя на БНБ лица, когато
нарушението е извършено от субектите по
чл. 1, ал. 1, които са под надзора на БНБ,
членовете на ръководните им органи или на
висшия ръководен персонал, или физически
лица, които носят отговорност за тези субекти.
(2) В слу чаите по ал. 1 наказателните
постановления се издават от управителя на
БНБ или от оправомощени от него лица за
субектите по чл. 1, ал. 1, които са под надзора на БНБ, техни управителни органи или
членове на висшия ръководен персонал, или
физически лица, които носят отговорност за
тези нарушения.
(3) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 145 се съставят от оправомощени
от председателя на Комисията лица, когато
нарушението е извършено от субекти по чл. 1,
ал. 1, които са под надзора на Комисията,
техни управителни органи или членове на
висшия ръководен персонал, или физически
лица, за които се счита, че носят отговорност
за тези субекти.
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(4) В слу чаите по ал. 3 наказателните
постановления се издават от председателя
на Комисията или от оправомощени от него
длъжностни лица за субектите по чл. 1, ал. 1,
които са под надзора на Комисията, техни
ръководни органи или членове на висшия
ръководен персонал, или физически лица, за
които се счита, че носят отговорност за тези
субекти.
(5) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
Публикуване на информация за наложените
административни наказания
Чл. 147. (1) Българската народна банка,
съответно Комисията за финансов надзор,
публикува своевременно на официалната си
интернет страница информация за всички
влезли в сила наказателни постановления, с
които са наложени наказания за нарушения
на този закон и на актовете по прилагането
му, включително за нарушението, нарушителя,
вида и размера на наказанието.
(2) Българската народна банка, съответно
Комисията за финансов надзор, публикува
информацията по ал. 1 в обобщен вид, когато
прецени, че:
1. публикуването на лични данни за физическо лице, на което е наложено административно наказание, е прекомерно;
2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или висящо
наказателно производство;
3. публикуването би причинило прекомерни
вреди на банката, съответно на инвестиционния посредник или дружеството по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5, както и на засегнатите физически лица.
(3) Публикуването по ал. 1 се отлага за
подходящ срок, ако има вероятност обстоятелствата по ал. 2 да отпаднат.
(4) Публикуваната информация е достъпна
на официалната интернет страница на БНБ,
съответно на Комисията, в срок, не по-кратък
от 5 години.
(5) При спазва не на изиск ва н и я та за
професионална тайна съгласно чл. 111 БНБ,
съответно Комисията, информира ЕБО за
всички наложени административни наказания, включително за всяко обжалване по тях
и резултатите от него.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Акционери“ са притежатели на инструменти на собственост.
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2. „Висш ръководен персонал“ са физическите лица, които упражняват изпълнителни
функции в институция и които отговарят и
се отчитат пред управителния є орган във
връзка с текущото є управление.
3. „Вложител“ е понятие по смисъла на § 1,
т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона
за гарантиране на влоговете в банките.
4. „Вътрешногрупова гаранция“ е договор,
чрез който един субект от групата гарантира
задълженията на друг субект от групата пред
трето лице.
5. „Гарантирани влогове“ са влоговете
по глава трета на Закона за гарантиране на
влоговете в банките на стойност до посочения размер.
6. „Група“ е предприятие майка и неговите
дъщерни дружества.
7. „Действие по преструктуриране“ е решението:
а) банка или дружество по чл. 1, ал. 1,
т. 2 – 4 да бъдат поставени в режим на преструктуриране съгласно чл. 51 или 52;
б) да се приложи инструмент за преструктуриране;
в) да се упражнят едно или повече правомощия за преструктуриране.
8. „Деривати“ е понятие по смисъла на
член 2, т. 5 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2012 г. относно извънборсовите деривати,
централните контрагенти и регистрите на
транзакции (OB, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) № 648/2012.
9. „Дългови инструменти“ по смисъла на
чл. 94, ал. 2, т. 7 и 10 са облигации и други
форми на прехвърляем дълг, инструменти, с
които се създава или признава дълг, и инструменти, пораждащи права за придобиване
на дългови инструменти.
10. „Дъщерно дружество“ е понятие по
смисъла на член 4, т. 1, т. 16 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
11. „Засегнат кредитор“ е кредитор, чието
вземане е свързано със задължение, което е
намалено или преобразувано в акции чрез
упражняването на правомощието за обезценяване или преобразуване вследствие на
използването на инструмента за споделяне
на загуби.
12. „Значим клон“ е клон, който би бил
определен за значим по смисъла на чл. 87а
или 87б от Закона за кредитните институции,
съответно по чл. 68а от Закона за пазарите
на финансови инструменти.
13. „Извън ред на п у бл и ч на фи на нсова
подкрепа“ е държавна помощ по смисъла на
член 107, параграф 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз, Закона за
държавните помощи или всяка друга публична
финансова подкрепа на наднационално равнище, която, ако бъде предоставена на наци-
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онално равнище, би представлявала държавна
помощ, която се предоставя за запазване
или възстановяване на жизнеспособността,
ликвидността или платежоспособността на
дадена институция или дружество по чл. 1,
ал. 1, т. 3 – 5 или на групата, от която е тази
институция или дружество.
14. „Извънредно ликвидно улеснение“ е
предоставянето от централна банка на нейни
парични средства или всяко друго улеснение,
което може да доведе до увеличаване на паричните средства от централната банка, на
платежоспособна банка или на група от платежоспособни банки, която е изправена пред
временни проблеми с ликвидността, без тази
операция да е част от паричната политика.
15. „Инвестиционен посредник“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 2
от Регламент (ЕС) № 575/2013, към който се
прилага изискване за начален капитал, предвидено в член 28, параграф 2 от Директива
2013/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до
осъществяването на дейност от кредитните
институции и относно пруденциалния надзор
върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви
2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от
27 юни 2013 г.).
16. „Инвеститор“ е инвеститор по смисъла на Закона за публичното предлагане на
ценни книги.
17. „Институция“ е кредитна институция
или инвестиционен посредник.
18. „Институция майка в държава членка“
е понятие по смисъла на член 4, параграф 1,
т. 28 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
19. „Институция майка от Европейския
съюз“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 29 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
20. „Институция в режим на преструктуриране“ е банка, инвестиционен посредник,
финансова институция, финансов холдинг,
смесен финансов холдинг, холдинг със смесена дейност, финансов холдинг майка в
държава членка, финансов холдинг майка от
Европейския съюз, смесен финансов холдинг
майка в държава членка или смесен финансов холдинг майка от Европейския съюз, по
отношение на които се предприема действие
по преструктуриране.
21. „Институция от трета държава“ е лице,
чието главно управление е установено в трета
държава, което би отговаряло на определението за институция или инвестиционен посредник, ако бе установено в Европейския съюз.
22. „Инструменти на базовия собствен
капитал от първи ред“ са капиталови инструменти, които отговарят на условията,
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определени в член 28, параграфи 1 – 4, член 29,
параграфи 1 – 5 или член 31, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
23. „Инструменти на допълнителния капитал от първи ред“ са капиталови инструменти,
които отговарят на условията, определени
в член 52, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
24. „Инструменти на капитала от втори ред“
са капиталови инструменти или подчинени
заеми, които отговарят на условията, определени в член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
25. „Инструменти на собственост“ са акции, други инструменти, които дават право
на собственост, инструменти, които могат
да бъдат преобразувани в акции или други
инструменти на собственост или дават право
на придобиване на такива, и инструменти,
които представляват права в акции или други
инструменти на собственост.
26. „Капиталови изисквания“ са изискванията по членове 92 – 98 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
27. „Клон“ е понятие по смисъла на член 4,
параграф 1, т. 17 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
28. „Коефициент на преобразуване“ е коефициентът, с който се определя броят на акциите,
в които ще бъде преобразувано задължението
от конкретен клас, по отношение на един
инструмент от този клас или на конкретна
единица от стойността на вземането по дълга.
29. „Компетентен орган“ е понятие по
смисъла на член 4, параграф 1, точка 40 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, вк лючително
Европейската централна банка по отношение
на специалните задачи, които са є възложени
съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на
Европейската централна банка на конкретни
задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции
(ОВ, L 287/63 от 29 октомври 2013 г.).
30. „Компетентни министерства“ са министерствата на финансите или други министерства на държавите членки, които отговарят
за решенията в икономическата, финансовата
и бюджетната област на ниво държава членка съгласно съответното разпределение на
компетентност.
31. „Консолидиращ надзорен орган“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 41
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
32. „Кредитна институция“ е понятие по
смисъла на член 4, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
33. „Критични функции“ са дейности, услуги или операции, чието прекъсване може
да доведе в Република България или в друга
държава членка до срив в предоставянето на
услуги от важно значение за реалната икономика или да наруши финансовата стабилност
поради размера, пазарния дял, външната и
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вътрешната взаимосвързаност, сложността или
трансграничните дейности на институцията
или групата, от гледна точка по-специално
на заменяемостта на тези дейности, услуги
или операции.
34. „Механизъм за финансиране на ниво
група“ е механизъм или механизми за финансиране на държавата членка, в която се намира
органът за преструктуриране на ниво група.
35. „Микро-, малко и средно предприятие“
е предприятие, чийто годишен оборот не надвишава годишния оборот, определен в чл. 3,
ал. 1, т. 2 от Закона за малките и средните
предприятия.
36. „Мярка за предотвратяване на кризи“
е упражняването на правомощия за непосредствено отстраняване на пропуски или
пречки пред възстановимостта по чл. 7, ал. 7
и 8, упражняването на правомощия за преодоляване или отстраняване на пречки пред
възможността за преструктуриране по чл. 29,
прилагането на мярка за ранна намеса по
чл. 44, назначаването на временен управител
по чл. 46 или упражняването на правомощията
за обезценяване или преобразуване по чл. 89.
37. „Мярка за управление на кризи“ е действие по преструктуриране или назначаването
на извънреден управител съгласно чл. 54.
38. „На консолидирана основа“ е понятие
по смисъла на член 4, параграф 1, т. 48 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
39. „Надзорна колегия“ е колегия на надзорни органи по смисъла на чл. 92д или чл. 92е
от Закона за кредитните институции.
40. „Обезпечено задължение“ е задължение,
при което правото на кредитора да получи
плащане или друга форма на изпълнение е
гарантирано чрез тежест, залог или реално
обезпечение или чрез друго споразумение за
обезпечение, включително задължения в резултат на репо сделки, и други споразумения
за прехвърляне на обезпечение.
41. „Огледална транзакция“ е транзакция,
която се сключва между два субекта от група
с цел прехвърляне изцяло или частично на
риска, създаден от друга транзакция, сключена между един от тези субекти от групата
и трета страна.
42. „Орган за преструктуриране“ е орган,
определен от държава членка, който е оправомощен да прилага инструментите за преструктуриране и да упражнява правомощията
за преструктуриране.
43. „Орган за преструктуриране на ниво
група“ е органът за преструктуриране на
държавата членка, в която е установен консолидиращият надзорен орган.
44. „Основни с т опа нск и дейност и“ са
стопански дейности и свързани с тях услуги,
които представляват съществени източници
на доходи или печалба или които имат друга
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добавена стойност за дадена институция или
за група.
45. „Отговарящи на условията влогове“ са
влоговете по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране
на влоговете в банките или по силата на аналогично законодателство на държава членка.
46. „Подходящ орган“ е орган на държава
членка, който притежава правомощията за
обезценяване или преобразуване на капиталови инструменти.
47. „Покрити облигации“ е понятие по смисъла на чл. 129 от Регламент (ЕС) 575/2013 г.
48. „Потенциал за възстановяване“ е способността на институцията да възстанови
финансовото си състояние след значително
влошаване.
49. „Правна рамка на Европейския съюз
за държавната помощ“ е рамката, създадена
с членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз и регламенти, както и други актове, включително
насоки, съобщения и обявления, изготвени
или приети съгласно член 108, параграф 4 или
член 109 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
50. „Право на прекратяване“ е правото на
прекратяване на договор, правото на обявяване на предсрочна изискуемост, приключване,
прихващане или нетиране на задължения или
подобни способи за изменение, спиране или
прекратяване на договора или разпоредби,
които предотвратяват възникването на договорно задължение, което в други случаи би
възникнало.
51. „Предприятие майка“ е понятие по
смисъла на член 4, параграф 1, т. 15, буква
„а“ от Регламент (ЕС) № 575/2013.
52. „Предприятие майка от Европейския
съюз“ е институция майка от Европейския
съюз, финансов холдинг майка от Европейския
съюз или смесен финансов холдинг майка от
Европейския съюз.
53. „Предприятие майка от трета държава“ е предприятие майка, финансов холдинг
майка или смесен финансов холдинг майка,
установен в трета държава.
54. „Преструкт у риране“ е прилагането
на инструмент за преструктуриране, за да
се постигнат една или повече от целите на
преструктурирането.
55. „Преструктуриране на група“ е:
а) предприемане на действия по преструктуриране на ниво предприятие майка или
институция, подлежаща на консолидиран
надзор, или
б) координация на прилагането на инструменти за преструктуриране и на упражняването на правомощия за преструктуриране от
страна на БНБ или друг орган за преструктуриране във връзка със субекти от група, които
отговарят на условията за преструктуриране.
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56. „Приемливи задължения“ са задълженията и капиталовите инструменти, които
не се включват в инструментите на базовия
собствен капитал от първи ред, допълнителния
капитал от първи ред и капитала от втори
ред на дадена институция или дружество по
чл. 1, ал. 1, т. 2 – 4, които не са изключени
от обхвата на инструмента за споделяне на
загуби съгласно чл. 66, ал. 2.
57. „Приобретател“ е субект, на когото се
прехвърлят инструменти на собственост, дългови инструменти, активи, права или задължения или каквато и да е комбинация от тях,
от институция в режим на преструктуриране.
58. „Производство по несъстоятелност“ е
универсално принудително изпълнение, което
води до частично или пълно освобождаване
от активи от страна на длъжника и до назначаване на ликвидатор или синдик, което се
прилага по отношение на институции съгласно приложимото законодателство и което е
специфично за тези институции или е общо
приложимо за всяко лице.
59. „Процедури за преструктуриране на
трета държава“ са действия съгласно законодателството на трета държава с цел управление на неизпълнението на задълженията
от страна на институция от трета държава
или на предприятие майка от трета държава,
което е сравнимо по отношение на целите и
очакваните резултати с действията по преструктуриране съгласно този закон и Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на
рамка за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници и за изменение на Директива
82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/
ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО,
2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/
ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС)
№ 648/2012 на Европейския парламент и на
Съвета (ОВ, L 173/190 от 12 юни 2014 г.).
60. „Работен ден“ е ден, различен от събота,
неделя или от който и да е друг ден, който
е официален празник в Република България.
61. „Регулиран пазар“ е регулиран пазар по
смисъла на Закона за пазарите на финансови
инструменти.
62. „Рекапитализация“ е възстановяване на
съотношението на базовия собствен капитал
от първи ред.
63. „Ръководен орган“ е Управителен съвет и Надзорен съвет, Съвет на директорите
или друг орган, назначен в съответствие с
националното законодателство, който разполага с правомощия да определя стратегията,
целите и цялостната насока на институцията
или дружеството по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5 и
който упражнява контрол и наблюдение над
вземането на решения на управленско ниво и
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включва и лицата, които осъществяват действителното управление на неговата дейност.
64. „Системна криза“ е срив във финансовата
система, който може да предизвика значителни неблагоприятни последици за пазарите и
реалната икономика, като системно значими
могат да бъдат всички видове финансови посредници, пазари и инфраструктури.
65. „Смесен финансов холдинг“ е понятие
по смисъла на член 4, параграф 1, т. 21 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
66. „Смесен финансов холдинг майка в
държава членка“ е понятие по смисъла на
член 4, параграф 1, т. 32 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
67. „Смесен финансов холдинг майка от
Европейския съюз“ е понятие по смисъла на
член 4, параграф 1, т. 33 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
68. „Собствен капитал“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 118 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
69. „Споразумение за нетиране“ е споразумение, съгласно което няколко вземания или
задължения могат да бъдат преобразувани в
едно нетирано вземане, включително споразумения за приключващо нетиране, съгласно
които при настъпването на събитие, налагащо
изпълнение, задълженията на страните стават
предсрочно изискуеми или се прекратяват,
като и в двата случая се преобразуват в едно
нетирано вземане или се заменят от такова,
включително „разпоредби за приключващо
нетиране“ по смисъла на Закона за платежните
услуги и платежните системи и „нетиране“
по смисъла на глава пета „а“ от Закона за
платежните услуги и платежните системи.
70. „Споразумение за прихващане“ е споразумение, съгласно което две или повече
вземания или задължения между банката в
режим на преструктуриране и контрагент
могат да бъдат прихванати едно срещу друго.
71. „Споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие“ е споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие по смисъла на Закона за
платежните услуги и платежните системи.
72. „Субект от групата“ е юридическо лице,
което е част от група.
73. „Схема за гарантиране на депозити“ е
схема за гарантиране на депозити, въведена
със Закона за гарантиране на влоговете в
банките или аналогично законодателство на
друга държава членка.
74. „Съответен орган на трета държава“
е орган на трета държава, отговарящ за изпълнението на функции, сравними с тези на
органите за преструктуриране или на компетентните органи съгласно този закон.
75. „Съответна институция майка“ е институция майка в държава членка, институция
майка от Европейския съюз, финансов хол-
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динг, смесен финансов холдинг, холдинг със
смесена дейност, финансов холдинг майка в
държава членка, финансов холдинг майка от
Европейския съюз, смесен финансов холдинг
майка в държава членка или смесен финансов холдинг майка от Европейския съюз, по
отношение на които се прилага инструментът
за споделяне на загуби.
76. „Съответни капиталови инструменти“
са инструменти на допълнителния капитал от
първи ред и на капитала от втори ред.
77. „Трансгранична група“ е група, при
която има субекти от групата, установени в
повече от една държава членка.
78. „Условия за преструктуриране“ са условията, посочени в чл. 51 и 52.
79. „Финансов холдинг“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 20 от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
80. „Финансов холдинг майка в държава
членка“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 30 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
81. „Финансов холдинг майка от Европейския съюз“ е понятие по смисъла на член 4,
параграф 1, т. 31 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
82. „Финансова институция“ е понятие
по смисъла на член 4, параграф 1, т. 26 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
83. „Финансови договори“ са следните
договори и споразумения:
а) договори за ценни книжа, включително:
аа) договори за закупуване, продажба или
даване в заем на ценна книга, група или индекс от ценни книжа;
бб) опции върху ценна книга, група или
индекс ценни книжа;
вв) репо сделка или обратна репо сделка
във връзка с всяка такава ценна книга, група
или индекс;
б) договори за стоки, включително:
аа) договори за закупуване, продажба или
даване в заем на стока, група или индекс от
стоки при условие за бъдеща доставка;
бб) опции върху стока, група или индекс
от стоки;
вв) репо сделка или обратна репо сделка
във връзка с всяка такава стока, група или
индекс;
в) фючърсни и форуърдни договори, включително договори (различни от стокови договори)
за закупуване, продажба или прехвърляне на
стока или на собственост от друг характер,
услуга, право или участие за конкретна цена
на бъдеща дата;
г) споразумения за суапове, включително:
аа) лихвени суапове и опции; спот или друг
вид споразумения за размяна на валута; валутни суапове и опции; суапове и опции върху
капиталови индекси или отделни капиталови
инструменти; суапове и опции върху дългови
индекси или отделни дългови инструменти;
суапове и опции върху стокови индекси или
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отделни стоки; суапове и опции върху атмосферни условия, емисии или инфлация;
бб) суапове за обща доходност или върху
кредитни спредове и кредитни суапове;
вв) споразумения или сделки, подобни на
споразумение по подбукви „аа“ и „бб“, предмет на последващо търгуване на пазарите за
суапове или деривати;
д) междубанкови споразумения за отпускане
на заем със срок три месеца или по-малко;
е) рамкови споразу мени я за н якои от
договорите или споразуменията, посочени в
букви „а“ – „д“.
84. „Холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на член 4, параграф 1, т. 22
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
85. „Централен контрагент“ е понятие по
смисъла на член 2, т. 1 от Регламент (ЕС)
№ 648/2012.
86. „Цел и на п рес т ру к т у ри ра не т о“ са
целите на преструктурирането, посочени в
чл. 50, ал. 2.
§ 2. (1) При прилагане на инструменти
за преструктуриране и упражняване на правомощия за преструктуриране от страна на
БНБ по отношение на финансови институции
и предприятия майки, попадащи в обхвата
на този закон, се прилагат разпоредбите на
глава тринадесета от Закона за кредитните
институции.
(2) При прилагане на инструменти за преструктуриране и упражняване на правомощия
за преструктуриране от страна на Комисията
по отношение на финансови институции и
предприятия майки, попадащи в обхвата на
този закон, се прилагат разпоредбите на глава
втора, раздел IIа от Закона за пазарите на
финансови инструменти.
§ 3. При прилагане на инструменти за
преструктуриране и упражняване на правомощия за преструктуриране от страна на
БНБ, съответно от страна на Комисията,
по отношение на финансови институции и
предприятия майки, попадащи в обхвата на
този закон, не се прилагат чл. 72, 150, 151,
152, 153, чл. 192, ал. 2 и 3, чл. 192a, 193, 194,
чл. 196, ал. 1, чл. 197, 199, 200, 201, 202, чл. 222,
ал. 3, чл. 231, ал. 3 и 4, разпоредбите относно
преобразуване съгласно глава шестнадесета,
раздел II и раздел V от Търговския закон.
§ 4. Този закон въвеж да изиск вани ята
на Директива 2014/59/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
за създаване на рамка за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници и за изменение на
Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви
2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/
ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и
2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010
и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент
и на Съвета.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Министерството на финансите уведом ява ЕБО и Европейската комиси я за
правомощията на БНБ и на Комисията по
финансов надзор по преструктуриране и определя БНБ като орган за контакт за целите
на сътрудничеството и координацията със
съответните органи в други държави членки.
§ 6. (1) Целевото ниво на средства във
ФПБ, съответно във ФПИП, по чл. 138, ал. 1,
съответно по чл. 138, ал. 2, трябва да бъде
постигнато в срок до 31 декември 2024 г.
(2) В срока по ал. 1 годишните вноски към
ФПБ, съответно във ФПИП, се разпределят
равномерно във времето, докато се достигне
целевото ниво.
(3) Равномерното разпределение по ал. 2
се извършва след отчитане на фазата на икономическия цикъл и въздействието, което
вноските могат да имат върху финансовото
състояние на участващите банки, съответно
на участващите инвестиционни посредници.
(4) Ако в срока по ал. 1 от ФПБ бъдат
използвани средства в размер над 0,5 на
сто от гарантираните влогове на банките,
лицензирани в Република България, срокът
за постигане на целевото ниво може да бъде
удължен по решение на БНБ най-късно до 31
декември 2028 г.
§ 7. Българската народна банка определя
годишния размер на вноската по чл. 139, ал. 1
и индивидуалните вноски по чл. 139, ал. 2 за
2015 г. в срок три месеца от влизането в сила
на този закон.
§ 8. Комисията за финансов надзор определя годишния размер на вноската по чл. 139,
ал. 1 и индивидуалните вноски по чл. 139,
ал. 2 за 2017 г. в срок до 31 март 2017 г.
§ 9. (1) С оглед гарантиране на ефективното функциониране на финансовата система и
необходимостта от осигуряване на по-голяма
прозрачност на операциите на финансовия
пазар в Република България и в съответствие
с Националната програма за реформи Европа
2020, приета с Решение № 28 на Министерския
съвет от 2015 г., БНБ организира преглед на
качеството на активите на цялата банкова
система, включително проверка на качеството
и адекватността на използваните оценки за
стойност на активите, приетите обезпечения
и практиките по обeзценяване и провизиране,
при участие на независими външни лица с
висока професионална репутация. Прегледът по изречение първо се извършва в срок
12 месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва по методология, съответстваща на прилаганата от
Европейската централна банка, при създаването на единния надзорен механизъм и при
отчитане на необходимостта от гарантиране
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на финансовата стабилност и засилване на
доверието във финансовата система.
(3) След отчитане на резултатите от прегледа по ал. 1 БНБ провежда стрес тестове
на цялата банкова система по смисъла на
чл. 80б от Закона за кредитните институции с
цел установяване на способността на банките
да поемат неочаквани загуби в извънредни
стрес ситуации.
(4) На основание на резултатите от извършения преглед по ал. 1 и стрес тестовете по
ал. 3 БНБ предприема необходимите мерки
в рамките на законовите си правомощия за
осигуряване на покритие от страна на банките на потенциалния капиталов недостиг,
установен в резултат на прегледа на качеството на активите, или поради необходимост
от засилване на способността на банковата
система да поеме неочаквани загуби в извънредни стрес ситуации.
(5) Разходите, свързани с прегледа по ал. 1
за конкретна банка, са за сметка на съответната банка.
§ 10. (1) С оглед гарантиране на ефективното функциониране на финансовата система и
необходимостта от осигуряване на по-голяма
прозрачност на операциите на местния финансов пазар и в съответствие с Националната
програма за реформи Европа 2020, приета
с Решение № 28 на Министерския съвет от
2015 г., Комисията за финансов надзор организира преглед на активите на пенсионните
фондове и на балансите на застрахователите
при участие на независими външни лица
и институции с висока професионална репутация. Прегледът по изречение първо се
извършва в срок 12 месеца от влизането в
сила на този закон.
(2) Прегледът по ал. 1 се извършва въз
основа на методология, разработена от Комисията за финансов надзор в сътрудничество с
компетентните органи на държавите членки.
(3) Комисията за финансов надзор определя
и оповестява лицата, които извършват прегледа
по ал. 1, като разходите за извършването на
този преглед са за сметка на пенсионноосигурителните дружества и на застрахователите.
§ 11. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 59
от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от 2011 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41 и 50 от 2015 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2, изречение второ думите
„издадена заповедта на управителя“ се заменят
с „издадено решение на управителния съвет
на Централната банка“.
2. В чл. 11, ал. 3 след думата „квестори“ се
добавя „или от назначените по реда на чл. 12,
ал. 1, т. 2 временни синдици“.
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3. В чл. 12, ал. 1, т. 2 след думите „предложен от фонда“ се поставя точка и текстът
до края се заличава.
4. В чл. 13, ал. 4 след думите „и на квесторите“ се добавя „съответно на временните
синдици“.
5. В чл. 19, ал. 1 след думата „квесторите“
се добавя „или временните синдици“.
6. В чл. 49:
а) в ал. 1 и 2 след думата „квесторите“ се
добавя „или временните синдици“;
б) създава се ал. 5:
„(5) В случаите, когато не са назначени
временни синдици, действията по този член
се извършват от синдиците след встъпването
им в длъжност.“
7. В чл. 50, в ал. 2 и 3 след думата „квесторите“ се добавя „или временните синдици“.
8. В чл. 94, ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „както и разноски на Централната банка, Министерството
на финансите, Фонда за преструктуриране
на банките и Фонда за преструктуриране на
инвестиционните посредници във връзка с
действия по преструктуриране по Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници“;
б) в т. 4 след думата „суброгирал“ се поставя точка и запетая и текстът до края се
заличава;
в) създава се нова т. 4а:
„4а. вземания на вложители, които са
физически лица или микро-, малко и средно
предприятие, за частта, която надхвърля размера на гаранцията по Закона за гарантиране
на влоговете в банките;“
г) създава се т. 4б:
„4б. вземания на други вложители, които
не са покрити от системата за гарантиране
на влоговете;“
д) досегашната т. 4а става т. 4в.
9. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) създава се нова т. 6:
„6. „Микро-, малко и средно предприятие“
е предприятие, чийто годишен оборот не надвишава годишния оборот, определен в чл. 3,
ал. 1, т. 2 от Закона за малките и средните
предприятия.“;
б) досегашната т. 6 става т. 7.
§ 12. Параграф 11, т. 8 не се прилага за
производствата по несъстоятелност, открити
преди влизането в сила на този закон.
§ 13. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и
101 от 2010 г. и бр. 48 от 2015 г.) в чл. 16 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 17:
„17. приема решения като орган за преструктуриране в случаите, предвидени в Закона за
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възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и кредитни посредници;“.
2. Създава се т. 18:
„18. приема решения по чл. 20, ал. 1, т. 2 от
Закона за гарантиране на влоговете в банките,
че влогове в банка са неналични;“.
3. Досегашната т. 17 става т. 19.
§ 14. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от
2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от
2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и
103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 34
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „Закона
за пазарите на финансови инструменти“ се
поставя запетая и се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници“.
2. В чл. 12, ал. 1:
а) в т. 2 думите „и Закона за пазарите на
финансови инструменти“ се заменят със „Закона за пазарите на финансови инструменти и
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници“;
б) създава се нова т. 9:
„9. е орган за преструктуриране по смисъла
на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни
посредници;“
в) досегашната т. 9 става т. 10.
3. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 4 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници“;
б) създава се нова т. 13:
„13. упражнява правомощията на орган за
преструктуриране по Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници;“.
4. В чл. 15, ал. 1 се създава нова т. 12:
„12. упражнява предвидените правомощия
по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни
посредници като компетентен орган, които
не са предоставени в изрична компетентност
на комисията;“.
5. В чл. 17а, ал. 1 се създава изречение второ:
„Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при осъществяване на правомощията є като орган за преструктуриране и
отправя предложенията до комисията за вземане на решения по Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.“
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6. В чл. 18 навсякъде след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“
се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници“.
7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Закона
за пазарите на финансови инструменти“ се
добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници“.
8. В чл. 24, ал. 5, т. 1 след думите „Закона за пазарите на финансови инструменти“
се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници“.
9. В чл. 27, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници“;
б) създава се т. 11:
„11. преглед и оценка на план за възстановяване по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.“
§ 15. В Закона за договорите за финансово
обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г. и бр. 70 и 109 от 2013 г.) в чл. 16 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбите на чл. 8, 10 и 11 не се
прилагат по отношение на ограниченията
върху изпълнението на договори за финансово
обезпечение, ограниченията върху действието на договор за финансово обезпечение с
предоставяне на залог, клауза за нетиране
или за прихващане, приложими по силата
на глава петнадесета и шестнадесета от Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, или ограничения, приложими
по съответно законодателство на държава
членка на Европейски съюз, чиято цел е да
улесни преструктурирането на лице по чл. 3,
ал. 1, т. 6 и 15, което е субект на защита, наймалко еквивалентна на защитата по глава
седемнадесета от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници.“
§ 16. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43
и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21,
94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 34
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от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се чл. 120б:
„Чл. 120б. (1) Разпоредбите на чл. 115 – 116
и чл. 117 не се прилагат в случаите, когато
се прилагат мерки за преструктуриране или
се упражняват правомощия и се използват
механизми по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.
(2) В случаите на увеличаване на капитала на публичното дружество, необходимо за
избягване на настъпването на условия за преструктуриране по Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници, поканата за свикване на общо събрание може да бъде обявена
и публикувана и в по-кратък от предвидения
в чл. 115, ал. 4 срок, но не по-кратък от 10
календарни дни, ако общото събрание вземе
решение за свикване с мнозинство от две
трети от представения капитал или измени
разпоредбите на устава относно свикването на
общото събрание и при условие че са приложени мерки по чл. 44 и 46 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници.“
2. В чл. 148з:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Задъл жението за регистриране на
търгово предложение не възниква при прилагане на мерки за преструктуриране или
упражняване на правомощия и използване
на механизми по Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.“
§ 17. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109
от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г. и бр. 14 и 34
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 20:
а) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. ако предприетите оздравителни мерки
по чл. 23а са останали без резултат.“;
б) създава се ал. 8:
„(8) Извлечение от решението на комисията за отнемане на лиценза на инвестиционен
посредник по чл. 8, ал. 1 и 2 се публикува в
„Официален вестник“ на Европейския съюз,
както и в два национални ежедневника на всяка
държава членка, в която съответният инвестиционен посредник има клон. Извлечение от
решението се предоставя на български език.“
2. В чл. 21 се създава ал. 7:
„(7) Ликвидация по ал. 1 на инвестиционния посредник по чл. 23а не е пречка за
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предприемане на оздравителни мерки или за
откриване на производство по ликвидация.“
3. В глава втора се създава раздел IIа с
чл. 23а – 23у:
„Раздел IIa
Оздравителни мерки и прекратителни
процедури
Чл. 23а. (1) Оздравителни мерки са мерките,
които имат за цел да запазят или възстановят
финансовото състояние на инвестиционен
посредник по чл. 8, ал. 1 и 2 и които биха
могли да засегнат съществуващите права на
трети лица, включително мерки, свързани с
възможност за спиране на плащания, спиране
на изпълнителни действия или намаляване на
вземанията. Тези мерки включват и прилагане на инструментите за преструктуриране
и упражняване на правомощията за преструктуриране по Закон за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници или по съответно
приложимо законодателство на друга държава
членка.
(2) Мерките по ал. 1 са прилаганите от комисията, съответно от заместник-председателя
и компетентните органи на друга държава
членка мерки в качеството им на надзорни
органи и органи за преструктуриране.
(3) В случай че се прилага чл. 115 от Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, разпоредбите на чл. 23б, ал. 3
не се прилагат.
(4) Разпоредбите на този раздел се прилагат за субектите по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 7 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници.
Чл. 23б. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, са компетентни органи
по прилагане на оздравителни мерки спрямо
инвестиционен посредник по чл. 23а, включително спрямо неговите клонове в други
държави членки.
(2) Условията и процедурата за прилагането на такива мерки, както и правните им
последици се уреждат от българското законодателство, освен ако не е предвидено друго.
(3) Когато прилага оздравителни мерки
спрямо инвестиционен посредник по чл. 23а,
който има клонове в други държави членки,
комисията уведомява незабавно преди прилагането на мерките компетентните органи
на тези държави членки за решението си, а
когато това е невъзможно – едновременно с
прилагането им. В уведомлението комисията посочва последиците от прилагането на
мярката.
(4) Актовете на комисията, съответно на
заместник-председателя, за прилагане на оздравителни мерки се публикуват на интернет
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страницата на комисията и в два централни
ежедневника в Република България в срок до
два работни дни от датата на издаването им.
(5) Извлечение от актовете на комисията,
съответно на заместник-председателя, за прилагане на оздравителни мерки, включително
актовете за прилагане на оздравителни мерки
спрямо клон на инвестиционен посредник от
държава членка, се публикува в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, както и в два
национални ежедневника на всяка държава
членка, в която съответният инвестиционен
посредник има клон. Извлечението от акта
се предоставя на български език.
(6) Резюмето на акта по ал. 4 следва да
съдържа описание на правните и фактическите основания за издаването на акта, името
и адреса на съда, пред който актът може да
бъде обжалван, както и срока за обжалване.
Чл. 23в. Преди да приложи оздравителни
мерки спрямо клон на инвестиционен посредник от трета държава, който има клонове и
на територията на една или повече държави
членки, комисията уведомява компетентните
органи на тези държави членки за намерението
си да приложи оздравителни мерки спрямо
такъв клон, както и техните последици. В
случаите, когато не е възможно предварително уведомяване на компетентните органи, комисията ги уведомява незабавно след
прилагането на мерките.
Чл. 23г. (1) Оздравителните мерки, предприети от компетентен орган на държава
членка спрямо инвестиционен посредник,
лицензиран в тази държава членка, се признават пряко и без формалности в Република
България и от момента, в който подлежат
на изпълнение, имат действие спрямо клона
на този инвестиционен посредник, извършващ дейност в Република България, както и
спрямо третите лица в Република България.
Правните последици на оздравителните мерки
се уреждат от законодателството на съответната държава членка, освен ако в този закон
е предвидено друго.
(2) Лицата, които администрират на територията на Република България оздравителни
мерки, предприети от компетентен орган на
държава членка, се ползват със същия статут
и правомощия, каквито имат според законодателството на тази държава членка. Тези
лица прилагат българското законодателство
при реализацията на активи на инвестиционния посредник на територията на Република
България и при уреждането на трудови правоотношения, възникнали на територията на
Република България.
(3) Оздравителните мерки, предприети от
компетентен орган на държава членка спрямо
клон на инвестиционен посредник, лицензиран в трета държава, се признават пряко и
без формалности в Република България и от
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момента, в който подлежат на изпълнение,
имат действие спрямо третите лица в Република България.
Чл. 23д. (1) Компетентни за ликвидация или
за откриване на производство по несъстоятелност на инвестиционен посредник, лицензиран
в Република България, са българските съдебни
или административни органи. Решението на
тези органи има действие и спрямо клоновете на инвестиционния посредник в други
държави членки.
(2) Освен ако в този закон е предвидено
друго, по отношение на производството по ликвидация и производството по несъстоятелност
на инвестиционния посредник, лицензиран в
Република България, се прилага българското
законодателство, включително относно:
1. движимите вещи, които са обект на производството, и правния режим относно движимите вещи, придобити от инвестиционния
посредник след откриване на производството;
2. правата на инвестиционния посредник
и правомощията на неговия ликвидатор;
3. условията, при които могат да се правят
прихващания;
4. последиците от откриването на производството върху текущите договори, по които
инвестиционният посредник е страна;
5. действието на производството върху
делата, водени от отделни кредитори срещу
инвестиционния посредник;
6. вземанията, които се предявяват към
инвестиционния посредник, както и правния
им режим, ако те са възникнали след откриване на производството;
7. реда и изискванията за предявяване и
приемане на вземанията към инвестиционния
посредник;
8. правилата относно разпределението на
набраните парични средства от осребряването
на активи, поредността на вземанията на кредиторите на инвестиционния посредник, както
и правата на кредиторите, които са получили
частично удовлетворение след откриването
на производството по несъстоятелност в резултат на реализация на вещни обезпечения
или чрез прихващане;
9. условията за прекратяване на производство по несъстоятелност и последиците от това;
10. правата на кредиторите след прекратяване на производството;
11. режима относно разноските в производството;
12. услови ята и реда за обявяване на
правните актове, увреждащи интересите на
кредиторите, за нищожни, унищожаеми или
непротивопоставими спрямо тях.
Чл. 23е. (1) Комисията уведомява своевременно компетентния орган на съответните
държави членки, в които инвестиционният
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посредник осъществява дейност чрез клон, че
е започнала ликвидация, като го информира
за последиците, произтичащи от тях.
(2) Редът за уведомяване по ал. 1 се прилага и в случаите на прекратяване на клон
в Република България на инвестиционния
посредник със седалище в трета държава,
когато същи ят инвестиционен посредник
има открит клон и в друга държава членка.
В тези случаи комисията и компетентният
орган координират действията си в рамките на
производството със съответните компетентни
административни и съдебни органи в другите
приемащи държави членки.
Чл. 23ж. Поканата на лик видатора по
чл. 267 от Търговския закон е със заглавие на
всички официални езици на Европейския съюз
„Покана за предявяване на вземане. Срокове,
които трябва да бъдат спазени.“
Чл. 23з. (1) Всеки кредитор в производството по ликвидация, включително когато
е публичен орган, има право да предяви
вземанията си или да представи възражение
във връзка с тях на официалния език или на
един от официалните езици на съответната
държава членка. В този случай предявяването
на вземането става под заглавие на български
език „Предявяване на вземане“.
(2) Ликвидаторът имат право да изиска
представянето на превод на български език
на документите по ал. 1.
(3) Освен ако в закон е предвидено друго,
всеки кредитор по ликвидацията изпраща
копия от удостоверяващите вземането му
документи, ако има такива, и посочва вида на
вземането, датата на възникването и размера
му, позоваването на привилегия, предоставеното вещно обезпечение или правото на
задържане, както и какви активи са обхванати
от обезпечението му.
(4) Вземанията на всички кредитори на
инвестиционния посредник по чл. 23а, за
който се извършва ликвидация, се третират
равнопоставено и имат поредност на изплащане въз основа на едни и същи критерии
независимо от това, дали са възникнали на
територията на Република България или на
територията на други държави членки.
Чл. 23и. Ликвидаторът редовно и по подход ящ начин информира кредиторите на
инвестиционния посредник по чл. 23а, за
когото се извършва ликвидация, относно хода
на производството.
Чл. 23к. При прилагането на оздравителни
мерки или откриването на прекратителни
процеду ри за инвестиционни я посредник
по чл. 23а правните последици се уреждат,
както следва:
1. за трудовите договори и отношенията,
свързани с тях – от законодателството на държавата членка, приложимо към съответния
трудов договор;
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2. за договорите, даващи право на ползване или придобиване на недвижима вещ – от
законодателството на държавата членка по
местонахождението на вещта, според което се
определя и кои вещи са недвижими и движими;
3. за правата на инвестиционния посредник
във връзка с недвижима вещ, кораб или самолет, които права подлежат на регистрация в
публичен регистър – от законодателството на
държавата членка, където се води регистърът.
Чл. 23л. (1) Прилагането на оздравителни
мерки или откриването на прекратителни
процедури спрямо инвестиционен посредник
по чл. 23а не засяга произтичащи от вещни
обезпечения права на кредитори или на трети
лица във връзка с материални или нематериални активи, включително недвижими или
движими, индивидуално или родово определени вещи или съвкупности от вещи, които
принадлежат на инвестиционния посредник
по чл. 23а, но се намират на територията на
друга държава членка по време на прилагането на тези мерки или на откриването на
прекратителната процедура за инвестиционния
посредник по чл. 23а.
(2) Правата по ал. 1 включват правото:
1. да иска осребряване или да осребри активи и да се удовлетвори от получените при
осребряването приходи, включително когато
активите са обект на залог или ипотека;
2. на предпочтително удовлетворение,
включително по силата на залог върху вземане или по силата на прехвърляне на вземане
като обезпечение;
3. на лицето, което има права върху вещ,
да изисква нейното връщане или възстановяване от този, който я владее или ползва без
правно основание;
4. на ползване на плодовете на предоставените като обезпечение активи.
(3) Право, вписано в публичен регистър и
противопоставимо на трети лица, по силата
на което може да бъде придобито право по
ал. 1, се смята за право по ал. 1.
(4) Разпоредбата на ал. 1 не изключва възможността да се иска обявяване на определени правни актове за нищожни, унищожаеми
или непротивопоставими по реда на чл. 23д,
ал. 2, т. 12.
Чл. 23м. (1) Прилагането на оздравителни
мерки или откриването на прекратителна
процедура за инвестиционния посредник по
чл. 23а, който е купувач на вещ, не засяга правата на продавача върху тази вещ по договор
за продажба със запазване на собствеността
до пълно изплащане на цената, когато по
времето на прилагането на тези мерки или
на откриването на прекратителна процедура
за инвестиционния посредник по чл. 23а вещта се е намирала на територията на друга
държава членка.
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(2) Прилагането на оздравителни мерки или
откриването на прекратителна процедура за
инвестиционния посредник по чл. 23а, който е
продавач на вещ по договор по ал. 1, не дава
основание за разваляне или прекратяване на
договора, ако вещта е била доставена, както
и не представлява пречка за придобиване
на собствеността върху вещта от купувача,
когато по времето на прилагането на тези
мерки или на откриването на прекратителната
процедура за инвестиционния посредник по
чл. 23а вещта – предмет на покупко-продажбата, се е намирала на територията на друга
държава членка.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не изключват
възможността да се иска обявяване на определени правни актове за нищожни, унищожаеми
или непротивопоставими по реда на чл. 23д,
ал. 2, т. 12.
Чл. 23н. (1) Прилагането на оздравителни
мерки или откриването на прекратителна
процедура за инвестиционния посредник по
чл. 23а не засяга правото на кредиторите є за
прихващане на свои вземания срещу вземания на инвестиционния посредник по чл. 23а
към тях, когато са налице условията за това
съгласно закона, приложим към вземането на
инвестиционния посредник по чл. 23а.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не изключва възможността да се иска обявяване на определени правни актове за нищожни, унищожаеми
или непротивопоставими по реда на чл. 23д,
ал. 2, т. 12.
Чл. 23о. При прилагането на оздравителни
мерки или откриването на прекратителна
процедура за инвестиционен посредник по
чл. 23а приложимото законодателство е:
1. за правото на собственост или други
права върху финансови инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013, съществуването
или прехвърлянето на които права предполага вписването им в регистър, в сметка или
в централизирана депозитарна институция,
която се намира или се води в държава членка – законодателството на държавата членка,
където се намира или се води съответният
регистър, сметка или централизирана депозитарна институция;
2. за споразуменията за нетиране – законодателството, което се прилага към договора,
който предвижда нетиране при спазване на
разпоредбите на чл. 100 и 103 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници или
съответно законодателство на държава членка;
3. за споразуменията за обратно изкупуване – законодателството, което се прилага
към договора за обратно изкупуване, при
условие че не се нарушава т. 1 при спазване
на разпоредбите на чл. 100 и 103 от Закона
за възстановяване и преструктуриране на
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кредитни институции и инвестиционни посредници или съответно законодателство на
държава членка;
4. за сделките, извършвани на регулиран
пазар – законодателството, приложимо към
договора относно тези сделки, при условие
че не се нарушава т. 1;
5. за висящите съдебни дела относно вещи
или права, отнети от инвестиционния посредник по чл. 23а – законодателство на държавата
членка, където се води съответното дело.
Чл. 23п. (1) Лицата, които администрират
оздравителни мерки, ликвидаторът или друг
компетентен съдебен или административен
орган на изпращащата държава предприемат
всички необходими мерки за вписване на
оздравителните мерки или за започване на
прекратителна процедура за инвестиционния
посредник по чл. 23а в съответния търговски,
имотен или друг публичен регистър на територията на Република България в случаите,
когато тази регистрация е задължителна съгласно българското законодателство.
(2) Разноските по вписването се смятат за
част от разноските по оздравителните мерки
или по прекратителната процедура за инвестиционния посредник по чл. 23а.
Чл. 23р. (1) Разпоредбата на чл. 23д, ал. 2
не се прилага към правилата за обявяване за
нищожни, унищожаеми или непротивопоставими на актове, увреждащи всички кредитори,
когато лицето, ползващо се от акта, представи
доказателства, че към акта, увреждащ всички
кредитори, се прилага законодателството на
друга държава членка и това законодателство
не допуска оспорването на съответния акт в
конкретния случай.
(2) Когато оздравителна мярка, определена
от съдебен орган, съдържа правила относно
нищожност, унищожаемост или непротивопоставимост на актове, увреждащи всички
кредитори, които актове са били извършени
преди прилагането на самата мярка, правилото по чл. 23г, ал. 1, изречение второ, не се
прилага в случаите по ал. 1.
Чл. 23с. Действителността на акт, сключен
след прилагането на оздравителна мярка или
след започването на прекратителна процедура
за инвестиционен посредник по чл. 23а, по
силата на който инвестиционният посредник
по чл. 23а се разпорежда възмездно с недвижима вещ, кораб или самолет, подлежащи
на регистрация в публичен регистър, или с
финансови инструменти по смисъла на чл. 4,
параграф 1, т. 50, буква „б“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, или права по такива инструменти,
съществуването или прехвърлянето на които
предполага вписването им в регистър, в сметка
или в централизирана депозитарна институция,
която се намира или води в друга държава
членка, се определя от законодателството на
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тази държава членка, където се намира тази
вещ или се води регистърът, сметката или
депозитарната институция.
Чл. 23т. (1) Всички лица, които дават или
получават информация във връзка с уведомителните или консултативните процедури
по този раздел, са длъжни да опазват професионалната тайна.
(2) Алинея 1 се прилага, в случай че не
намира приложение чл. 116 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници.
Чл. 23у. (1) Решението на компетентния
орган в държава членка за назначаването на
лице, което администрира оздравителните
мерки или прекратителните процедури за
инвестиционен посредник по чл. 23а, лицензиран в държавата членка, има действие на
територията на Република България. Лицата
доказват своето назначение с представяне
на заверен препис от акта за назначаването,
придружен от превод на български език, който
не се легализира.
(2) Назначените лица по ал. 1, както и
упълномощените от тях лица имат право да
упражняват правомощията си, които произтичат от законодателството на държавата
членка, и спрямо клона на инвестиционния
посредник по чл. 23а на територията на Република България, освен ако в този закон е
предвидено друго. Те подпомагат кредиторите
на съответния инвестиционен посредник по
чл. 23а в Република България във връзка с
упражняването на техните права.
(3) Когато упражняват правомощията си
на територията на Република България, назначените лица по ал. 1 са длъжни да спазват
българското законодателство, включително
процедурите за осребряване на активите и
предоставяне на информация на работниците и служителите. При упражняването на
тези правомощия те не могат да упражняват
принуда или да разрешават правни спорове.“
4. Член 25а се изменя така:
„Чл. 25а. Инвестиционен посредник, с
изключение на тези по чл. 1, ал. 1, т. 2 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, представя на комисията за одобрение оздравителна програма при значително
влошаване на финансовото му състояние.
Изискванията към оздравителната програма
и редът за одобряването є, както и редът за
одобряването на плановете за възстановяване
се определят с наредба.“
5. Член 25б се отменя.
6. В чл. 122, ал. 1, т. 2 след думата „посредник“ се добавя „в случаите, когато инвестиционният посредник не попада в обхвата на
чл. 1, ал. 1, т. 2 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции
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и инвестиционни посредници или не са налице условията за назначаване на временен
управител по чл. 46 от същия закон“.
§ 18. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. Член 139, ал. 1 – 4, ал. 6 и ал. 9 – 11,
които влизат в сила по отношение на инвестиционни посредници от 1 януари 2017 г.
2. Член 139, ал. 7 и 8, които влизат в сила
от 1 януари 2025 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 30 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 6
Съдържание на плана за възстановяване:
1. Обобщение на основните елементи на плана
и на цялостния потенциал на институцията за
възстановяване.
2. Обобщение на съществените промени в
институцията след последния представен пред
БНБ, съответно пред Комисията, план за възстановяване.
3. План за връзки с обществеността и оповестяване на информация, в който се описват начините,
по които институцията възнамерява да се справи
с евентуалните отрицателни реакции на пазара.
4. Набор от действия, свързани с капитала и
ликвидността, необходими за поддържане или
възстановяване на жизнеспособността и финансовото състояние на институцията.
5. Прогнозен график за изпълнение на всеки
съществен елемент от плана.
6. Подробно описание на евентуалните съществени пречки пред ефективното и своевременно
изпълнение на плана, включително анализ на
въздействието върху останалата част от групата,
клиентите и контрагентите.
7. Установяване на критичните функции.
8. Подробно описание на процесите за определяне на стойността на основните стопански
дейности, операциите и активите на институцията
и на възможността за тяхната продажба.
9. Подробно описание на това, как планирането
на възстановяването съответства на структурата
за корпоративно управление на институцията,
както и на политиките и процедурите относно
одобрението на плана за възстановяване, и посочване на лицата в организацията, отговарящи
за изготвянето и прилагането на плана.
10. Правила и мерки за запазване или възстановяване на собствения капитал на институцията.
11. Правила и мерки, осигуряващи на институцията подходящ достъп до източници на
финансиране при извънредни ситуации, включително източници на ликвидност; оценка на
наличните активи, които могат да бъдат използвани за обезпечение и оценка на възможността
за прехвърляне на ликвидност между лицата и
стопанските дейности в групата, за осигуряване
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на непрекъсваемост на операциите и изпълнение
на задълженията при настъпване на падежа им.
12. Правила и мерки за намаляване на риска
и нивото на ливъридж.
13. Правила и мерки за преструктуриране на
задълженията.
14. Правила и мерки за реорганизация на
стопанските дейности.
15. Правила и мерки, осигуряващи непрекъснат
достъп до финансовите пазари.
16. Правила и мерки, осигуряващи непрекъсваемост на оперативните процеси в институцията, включително достъп до инфраструктури на
финансовите пазари, информационни услуги.
17. Подготвителни мерки за улесняване на
продажбата на активи или стопански дейности
в срокове, позволяващи бързо възстановяване на
финансовата стабилност.
18. Други действия или стратегии на ръководството за възстановяване на финансовата
стабилност и очакваните финансови последици.
19. Подготвителни мерки, които институцията е предприела или планира да предприеме за
улесняване изпълнението на плана за възстановяване, включително мерките, необходими за
улесняване на своевременната рекапитализация
на институцията.
20. Рамка от показатели, в която са посочени
ситуациите, в които могат да бъдат предприети
съответните посочени в плана действия.

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 11 и 12
Съдържание на плана за преструктуриране:
1. Обобщение на основните елементи от плана.
2. Обобщение на съществените промени, настъпили в институцията след датата на последното предоставяне на информация във връзка с
преструктурирането.
3. Обосновка на възприетия подход за правно-организационно и функционално обособяване
на критичните функции и основните стопански
дейности от останалите функции на институцията,
така че при необходимост да се осигури тяхната
непрекъснатост при настъпване на някое от условията по чл. 51, ал. 3.
4. Оценка на графика за изпълнение на всеки
съществен аспект от плана.
5. Подробно описание на оценката на възможността за преструктуриране, извършена в
съответствие с чл. 14, ал. 4 и чл. 26.
6. Описание на всички мерки, изисквани съгласно чл. 29, за преодоляване или отстраняване
на пречките пред възможността за преструктуриране, набелязани в резултат на извършената
оценка съгласно чл. 26.
7. Описание на подхода за оценка на стойността и възможностите за пазарна реализация
на критичните функции, основните стопански
дейности и активи на институцията.
8. Подробно описание на мерките, чрез които се гарантира, че изискваната съгласно чл. 16
информация е актуална и по всяко време е на
разположение на БНБ, съответно на Комисията.
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9. Обосновка на възможностите за финансиране на вариантите за преструктуриране при
недопускане на нито едно от средствата, посочени
в чл. 14, ал. 6.
10. Подробно описание на различни стратегии
за преструктуриране, които могат да се приложат
в зависимост от различните възможни сценарии,
и приложимите срокове.
11. Описание на съществена обвързаност между функции и звена както вътре в институцията,
така и обвързаност с външни системи и пазари.
12. Описание на възможностите за запазване
на достъпа до услуги по разплащане и клиринг
или до друга важна инфраструктура, както и
оценка на възможността за прехвърляне на позиции на клиенти.
13. Анализ на въздействието на плана върху
трудовите правоотношения със служителите на
институцията, включително оценка на всички
свързани разходи.
14. План за връзки със средствата за масова
комуникация и обществеността.
15. Минималното изискване за собствен капитал и за приемливи задължения съгласно чл. 69,
ал. 1 и краен срок за достигане на това ниво,
когато е приложимо.
16. Минималното изискване за собствен капитал и финансови инструменти за договорно
споделяне на загуби съгласно чл. 70, ал. 1 и
краен срок за достигане на това ниво, когато е
приложимо.
17. Описание на най-важните операции и системи за поддържане на непрекъснатото функциониране на оперативните процеси на институцията.
18. Когато е приложимо, становище на институцията във връзка с плана за преструктуриране.

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 1, т. 2
Минимална информация, която органът за
преструктуриране изисква от институциите на
индивидуално ниво и на ниво група, необходима
за изготвянето и актуализирането на плановете
за преструктуриране:
1. Подробно описание на организационната
структура на институцията, включително списък
на всички субекти от групата.
2. Посочване на акционерите, притежаваните
от тях акции и правата на глас по тях, изразени
в абсолютно и процентно съотношение във всяко
юридическо лице.
3. Местоположението, юрисдикцията, под която
е учредено, лицензите и основните ръководители
за всяко юридическо лице от групата.
4. Схема на критичните операции и основните стопански дейности на институцията, включително всички съществени активи, участия и
задължения, свързани с операциите и дейностите,
с посочване на съответните субекти от групата.
5. Подробно описание на задълженията на институцията и на субектите от групата, най-малко
по вид и сума на краткосрочния и дългосрочния
дълг, обезпечените, необезпечените и подчинените
задължения.
6. Подробни данни за приемливите задължения
на институцията.
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7. Описание на процесите за определяне в чия
полза институцията е предоставила обезпечение,
лицето, което съхранява обезпечението, и юрисдикцията, под която то се намира.
8. Описание на задбалансовите позиции на
институцията и субектите от групата, включително съответствието им с критичните операции,
и основните стопански дейности.
9. Съществено хеджиране на институцията,
включително засегнатите юридически лица по т. 1.
10. Определяне на основните или най-важните
контрагенти на институцията, както и анализ на
въздействието на неизпълнение на задължения
от тяхна страна върху финансовото състояние
на институцията.
11. Системите, които институцията използва
за извършването на съществени по брой или
стойност т ърговск и операции, вк лючително
съотнасянето им по юридически лица по т. 1,
критичните операции и основните стопански
дейности на институцията.
12. Платежните и клиринговите системи и
системите за сетълмент, в които институцията
членува пряко или непряко, включително съотнасянето им по юридически лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности
на институцията.
13. Подробен списък и описание на основните
управленски информационни системи, включително тези за управление на риска, за счетоводна,
финансова и надзорна отчетност, включително
съотнасянето им по юридически лица по т. 1,
критичните операции и основните стопански
дейности на институцията.
14. Посочване на отговорните лица за системите
по т. 13, съответните споразумения за ниво на
обслужване и софтуерните системи или лицензии,
включително съотнасянето им по юридически
лица по т. 1, критичните операции и основните
стопански дейности на институцията.
15. Схема на юридическите лица по т. 1,
взаимовръзките и взаимозависимостите между
тях, в т.ч.:
а) общи или споделени помещения, служители
и системи;
б) договорености за предоставяне на капитал,
финансиране или ликвидност;
в) съществуващи или условни кредитни експозиции;
г) споразумения за взаимни гаранции, споразумения за кръстосано използване на обезпечения, разпоредби за кръстосано неизпълнение и
споразумения за нетиране срещу институцията
и свързаните с нея лица;
д) прехвърляния на риска и споразумения за
огледални търговски операции, споразумения за
ниво на обслужване.
16. Наименование – за всяко юридическо лице
по т. 1, на компетентния орган и на органа за
преструктуриране.
17. Члена на управителния орган, отговорен
за предоставянето на информацията, необходима
за изготвяне на плана за преструктуриране на
институцията, както и лицата, ако са различни,
отговорни за юридическите лица по т. 1, критичните операции и основните стопански дейности.
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18. Описание на механизмите, внедрени от институцията, които осигуряват, че при необходимост
от преструктуриране органът за преструктуриране
ще разполага с цялата информация, която тя
прецени за необходима за прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране.
19. Всички споразумения, сключени от институцията и юридическите лица по т. 1 с трети
лица, които могат да бъдат прекратени в резултат от решение на органа за преструктуриране
да приложи инструмент за преструктуриране, с
посочване дали последиците от прекратяването
могат да засегнат прилагането на инструмента
за преструктуриране.
20. Описание на евентуални източници на ликвидност за подпомагане на преструктурирането.
21. Информация за тежести върху активите,
ликвидните активи, задбалансовите дейности,
стратегиите за хеджиране и счетоводните практики.

Приложение № 4
към чл. 26, ал. 5 и чл. 27, ал. 6
Въпроси, които органът за преструктуриране
разглежда при оценката на възможността за
преструктуриране на институция или група:
1. Степента, в която институцията може да
разпредели стопанските дейности и критичните
операции по съответните юридически лица.
2. Степента, в която правната и корпоративната
структура съответства на основните стопански
дейности, и критичните операции.
3. Степента на наличност на ефективни механизми за осигуряване на ключов персонал,
инфраструктура, финансиране, ликвидност и
капитал за подкрепа и поддържане на основните
стопански дейности и критични операции.
4. Степента, в която споразуменията за ниво
на обслужване, които институцията ползва, са
ефективно приложими при преструктуриране.
5. Степента, в която структурата за управление
на институцията улеснява управлението и прилагането на вътрешните є правила по отношение
на споразуменията за ниво на обслужване.
6. Степента, в която институцията разполага
с процедура за прехвърляне към трети лица на
услугите, предоставяни по споразумения за ниво
на обслужване, в случай на обособяване на критични функции или основни стопански дейности
в ново юридическо лице.
7. Степента, в която съществуват планове за
извънредни обстоятелства и мерки за осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до платежни
системи и системи за сетълмент.
8. Доколко са подходящи управленските информационни системи за осигуряване на възможността органът за преструктуриране да получи
при необходимост точна и пълна информация
относно основните стопански дейности и критичните операции с цел улесняване на бързия
процес на вземане на решения.
9. Капацитета на управленските информационни системи да предоставят по всяко време информацията от съществено значение за ефективното
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преструктуриране на институцията, включително
при бързопроменящи се условия.
10. Степента, в която институцията е тествала
своите управленски информационни системи в
условията на стресови сценарии, зададени от БНБ,
съответно от Комисията.
11. Степента, в която институцията може да
осигури непрекъсваемост на своите управленски
информационни системи както по отношение на
самата себе си, така и по отношение на нова банка,
в случаите, когато в нея са обособени критичните
операции и основните стопански дейности.
12. Степента, в която банката разполага с
подходящи процеси за осигуряване, че на БНБ и
на другите органи за преструктуриране ще бъде
предоставена информацията, необходима за определяне на вложителите и сумите, гарантирани от
ФГВБ или от схема за гарантиране на депозитите
от държава членка.
13. Когато групата използва вътрешногрупови
гаранции или огледални транзакции – степента,
в която тези гаранции или транзакции се сключват при пазарни условия, и доколко са надеждни
системите за управление на риска по отношение
на тези гаранции.
14. Степента, в която използването на гаранциите и транзакциите по т. 13 увеличава риска от
разпространение на проблемите в цялата група.
15. Степента, в която правната структура на
групата възпрепятства прилагането на инструментите за преструктуриране поради броя на
юридическите лица, сложността на структурата
на групата или трудността стопанските дейности
да бъдат отнесени към определените субекти от
групата.
16. Размера и вида на приемливите задължения
на институцията.
17. Когато оценката засяга холдинг със смесена
дейност – степента, в която преструктурирането
на институциите и финансовите институции от
групата може да има отрицателно въздействие
върху нефинансовата част от групата.
18. Наличието и сигурността на споразуменията
за ниво на обслужване.
19. Дали органите на съответната трета държава
разполагат с инструменти за преструктуриране,
необходими за подпомагане на действията по
преструктуриране на БНБ и другите органи за
преструктуриране от Европейския съюз, и обхвата
на координираните действия между БНБ, както
и органите от Европейския съюз, и на третата
държава.
20. Степента, в която е възможно да се използват инструментите за преструктуриране по начин,
който отговаря на целите на преструктурирането,
като се вземат предвид наличните инструменти
и структурата на институцията.
21. Степента, в която структурата на групата
позволява на БНБ, съответно на Комисията, и
на другите органи за преструктуриране да преструктурират цялата група или едно или повече от
нейните лица, без да се предизвикват значителни
преки или непреки неблагоприятни последици
върху финансовата система, върху доверието на
пазара или икономиката, както и с цел постигане
на оптимална стойност на групата като цяло.
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22. Механизмите и средствата, чрез които
може да се улесни преструктурирането, ако групата включва дъщерни предприятия, установени
в различни юрисдикции.
23. Надеждността на използването на инструментите за преструктуриране по начин, който
постига целите на преструктурирането, като се
отчита възможното им въздействие върху кредиторите, контрагентите, клиентите и служителите
и възможните действия, които могат да предприемат органи от трети държави.
24. Степента, в която въздействието на преструктуриране на институцията върху финансовата
система и доверието към финансовите пазари
може да бъде адекватно оценено.
25. Степента, в която преструктуриране на
институцията може да окаже значителни преки
или непреки неблагоприятни последици върху
финансовата система, доверието на пазара и
икономиката.
26. Степента, в която разпространението на
проблемите към други банки или към финансовите
пазари може да се ограничи чрез прилагането на
инструменти и правомощия за преструктуриране.
27. Степента, в която преструктуриране на
институцията може да доведе до съществени
последици за платежните системи и системите
за сетълмент.
Когато се оценява възможността за преструктуриране на група, позоваванията към банка в
това приложение се считат за включващи всяка
институция или дружество по чл. 1, ал. 1, т. 3 – 5
в рамките на групата.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 182 175 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2015 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за второто тримесечие на 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по Политика в областта
на правосъдието, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието 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 във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на разходи относно осигуряване
на комуникационна свързаност посредством
Единната електронна съобщителна мрежа за
свързване на административните съдилища в
градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич,
Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Силистра, Смолян, Сливен, София, Стара
Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2015 г. в размер 325 650 лв. за финансиране
на комуникационната свързаност посредством
Единната електронна съобщителна мрежа за
свързване на административните съдилища в
градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич,
Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Силистра, Смолян, Сливен, София, Стара
Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Политика в областта
на съобщенията, електронното управление,
информационните технологии, бюджетна програма „Развитие и поддържане на електронна
и съобщителна инфраструктура за държавното
управление“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите по чл. 1 промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
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§ 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г. в общ размер 514 830 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт на студентите и курсантите в редовна форма на обучение във висшите
училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 513 270 лв., в т.ч.
457 377 лв. трансфери за държавните висши
училища съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на вътрешните работи – 1560 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 55 893 лв. да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2015 г., политика
„Равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Студентско подпомагане“.
(2) Със сумата 55 893 лв. се увеличават показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по политика в областта
на управлението и координацията на системата
на Министерството на вътрешните работи,
бюджетна програма „Научни изследвания и
разработки, обучение и квалификация“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 5. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 да извършат
съответните промени по бюджетите си за 2015 г.
и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет
за 2015 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите
на общините.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и министъра на вътрешните работи.
§ 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
Трансфери за държавните висши училища
№ по
ред

Държавно висше училище

1.

Аграрен университет – Пловдив

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
Пловдив
Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“
Висше ст рои т елно у чи лище
„Любен Каравелов“ – София
Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков“ – София
Икономически университет –
Варна
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
Лесотехнически университет –
София
Мед и ц и нс к и у н и в е р с и т е т –
Плевен
Мед и ц и нс к и у н и в е р с и т е т –
Пловдив
Мед и ц и нс к и у н и в е р с и т е т –
София
Мед и ц и нск и у н и верси т ет
„Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна
Минно-геоложки университет
„Св. Иван Рилски“ – София
Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
Национална музикална академия
„Панчо Владигеров“ – София
Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София

Сума
(в лв.)
8 562
1 947
17 556
1 911
2 133
29 580
1 305
6 156
5 022
11 553
21 174
10 974
5 508
1 860
2 298
7 215

С Т Р.
№ по
ред
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

Национална художествена академия – София
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Русенски университет „Ангел
Кънчев“
Софи йск и у н и верси т е т „Св.
Климент Охридски“
Стопанска академия „Димитър
Ценов“ – Свищов
Технически университет – Варна
Те х н и ч е с к и у н и в е р с и т е т –
Габрово

49 695

Технически университет – София

30 336

2 496
41 331
17 010

16 596
11 274
6 378

Тракийски университет – Стара
Загора
Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас
Университет по архитектура,
строителство и геодезия – София
Университет за национално и
световно стопанство – София
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Универси тет по х рани телни
технологии – Пловдив
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Шу менск и у ниверситет „Eп.
Константин Преславски“
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
ОБЩО:

12 765
10 038
10 692
54 576
4 353
9 156
4 665
14 514
26 748
457 377

5318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 107 на Министерския съвет от 2014 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите,
съфинансирани от Европейск ия фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд на Европейския
съюз и Европейския фонд за морско дело и
рибарство за периода 2014 – 2020 г. (обн.,
ДВ, бр. 42 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101
от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 2, в основния текст думите
„програма или процедура, финансирани“ и
запетаята пред тях се заличават.

ВЕСТНИК
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§ 3. В чл. 5, ал. 3 след думите „управляващия орган“ се добавя „или междинното
звено“.
§ 4. В чл. 6, ал. 1 се добавя „(ИСУН 2020)“.
§ 5. В чл. 7 ал. 6 се изменя така:
„(6) Всяко изменение на индикативната
годишна работна програма се одобрява от
Комитета за наблюдение на съответната
програма. В срок до 7 работни дни от одобрението измененията се публикуват и се
изпращат на Съвета за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз за информация.“
§ 6. В чл. 8, ал. 2 след думите „формуляр
за кандидатстване“ се поставя запетая и
се добавя „формуляр за кандидатстване за
системен проект“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „проектно
предложение“ се поставя запетая, а думите
„чрез формуляр за кандидатстване, изготвен“
се заменят с „изготвено“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „проектно предложение“ се поставя запетая, а думите „чрез
формуляр за предварителен подбор, изготвен“
се заменят с „изготвена“;
б) в т. 4 след думите „проектно предложение“ се поставя запетая, а думите „чрез
формуляр за кандидатстване, изготвен“ се
заменят с „изготвено“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „съответната програма“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и в ИСУН 2020“.
2. В ал. 8 след думите „по чл. 7, ал. 1“
съюзът „и“ се заменя със запетая, а след
думите „съответната програма“ се добавя
„и в ИСУН 2020“.
§ 9. В чл. 14, ал. 3 след думите „съответната програма“ съюзът „и“ се заменя със
запетая, а след думите „на портала по чл. 7,
ал. 1“ се добавя „и в ИСУН 2020“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Председателят на комисията е щатен
служител на управляващия орган.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Секретарят/секретарите на комисията са
щатни служители на управляващия орган или
на второстепенен разпоредител с бюджет към
ръководителя на администрацията, в рамките
на която се намира управляващият орган.“
3. Досегашните ал. 4 – 7 стават съответно
ал. 5 – 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 8“.
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „по ал. 7“ се заменят с „по ал. 8“.
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§ 11. В чл. 17, ал. 4, изречение второ след
думите „заседанията на комисията“ се добавя
„и имат право да преглеждат работата є в
ИСУН 2020“.
§ 12. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23a. (1) Когато оценката на проектни предложения се извършва в ИСУН 2020,
председателят уведомява ръководителя на
управляващия орган чрез ИСУ Н 2020 за
приключване на работата на оценителната
комисия.
(2) В срок до 10 дни от уведомяването
по ал. 1 ръководителят на управляващия
орган извършва проверка в ИСУН 2020 на
работата на оценителната комисия и издава
решение за:
1. одобряване работата на оценителната
комисия и предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по предложените проекти;
2. връщане на оценката на оценителната
комисия за преразглеждане, като посочва
основанията за това;
3. отхвърляне на оценката и за прекратяване на процедурата, като посочва основанията за това.
(3) Когато по съответната процедура се
извършва предварителен подбор, в срока по
ал. 2 ръководителят на управляващия орган
издава мотивирано решение за приключване
на етапа на предварителен подбор, с което се
одобрява оценката и се допускат одобрените
кандидати да подадат формуляр за кандидатстване, или за прекратяване на процедурата.
(4) Ръководителят на управляващия орган
може да определи длъжностно лице от управляващия орган, което да извърши проверката от негово име, което се удостоверява в
ИСУН 2020, след което издава решение по
ал. 2 или 3.“
§ 13. В чл. 24, ал. 1 основният текст се
изменя така:
„(1) Решенията по чл. 23, ал. 1, т. 1 и по
чл. 23а, ал. 2, т. 1 съдържат:“.
§ 14. В чл. 25, ал. 1 след думите „решението по чл. 23, ал. 1, т. 1“ се поставя запетая,
добавя се „съответно по чл. 23а, ал. 2, т. 1“
и се поставя запетая.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „съответната
програма“ съюзът „и“ се заменя със запетая
и накрая се добавя „и в ИСУН 2020“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато за извършване на оценката на
проектни предложения е определено междинно звено, решението по т. 4 се издава
в срок до 5 работни дни от издаването на
решението на меж динното звено за одобряване на проектното предложение и при
одобрена инвестиционна програма, когато
е приложимо.“
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3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) В случаи на установени в процеса
на оценка непълноти и/или нередовности
на проектното предложение конкретни ят
бенефициент се поканва в разумен срок от
съобщаването да ги отстрани с указание, че
неотстраняването им може да предизвика
о т х върл яне на п роек т но то п ред ложение.
Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на
отстраняване на непълнотите и/или нередовностите.“
4. Досегашните ал. 6 – 10 стават съответно
ал. 7 – 11.
§ 16. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Управляващите органи могат
да предоставят безвъзмездна финансова помощ за финансиране на еднотипни и повтарящи се дейности, свързани с предоставяне
на усл у ги с национа лно или региона лно
покритие на физически лица, на конкретни
бенефициенти, които предоставят съответната
услуга по силата на нормативен акт.
(2) Предоставянето на помощта по ал. 1
се извършва на следните етапи:
1. представяне на управляващия орган от
бенефициента на проектно предложение за
системен проект;
2. оценка от управляващия орган на проектното предложение за системен проект по
отношение на критериите за административно
съответствие и за допустимост на разходите,
включително за съответствието му с одобрените от съответния Комитет за наблюдение
критерии за избор на операции;
3. издаване на решение на ръководителя
на управляващия орган за одобряване на
системния проект;
4. ск л юч ва не на дог овор/изда ва не на
заповед за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Оценката на проектното предложение
за системен проект се извършва в срок до 30
дни от датата на подаването му.
(4) Решението по ал. 2, т. 3 се издава в
срок до 5 работни дни от изтичането на
срока по ал. 3.“
§ 17. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 съюзът „и“ се заличава и накрая
се добавя „и в ИСУН 2020“.
2. Точки 6 и 7 се изменят така:
„6. в срок до 5 работни дни след изтичането на срока по т. 5 ръководителите на
управляващите органи на програмите, по
които се отпуска помощта, издават общо
мотивирано решение за:
а) одобряване на оценителния доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
б) връщане на оценителния док лад за
преразглеждане, като се посочват основанията за това;
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в) отхвърляне на оценителния доклад и
прекратяване на процедурата, като се посочват основанията за това;
7. р ъковод и т е л и т е на у п ра в л я ва щ и т е
органи на програмите, по които се отпуска
помощта, издават обща заповед или сключват договор с бенефициента за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ за всяко
от проектните предложения, одобрени за
финансиране.“
§ 18. В чл. 31, ал. 1 след думите „съответната програма“ съюзът „и“ се заменя със
запетая и след думите „на портала по чл. 7,
ал. 1“ се добавя „и в ИСУН 2020“.
§ 19. В допълнителните разпоредби се
създава нов § 2:
„§ 2. (1) Доколкото друго не е предвидено
в приложимото за тях европейско законодателство, безвъзмездна финансова помощ
по п рог рам и т е, с ъфи на нси ра н и о т фон д
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд
„Вътрешна сигурност“, се предоставя при
условията и по реда на постановлението от
ръководителя на отговорния орган на съответния фонд. Ръководител на отговорния
орган е директорът на административната
структура, определена да изпълнява функциите на отговорен орган.
(2) При предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ от програмите по ал. 1:
1. документите и информацията, за които
се изисква публикуване съгласно постановлението, се публикуват единствено на електронната страницата на съответния фонд;
2. подаването на проектни предложения
и комуникацията между кандидатите и отговорния орган се осъществява на хартиен
носител;
3. ръководителят на администрацията,
в рамките на чиято структура се намира
отговорният орган, утвърждава образеца на
индикативната годишна работна програма
по чл. 7, ал. 2 и образците на формуляр за
кандидатстване и формуляр за предварителен
подбор по чл. 8, ал. 2;
4. индикативната годишна работна програма не подлежи на съгласуване и одобрение
съгласно реда, предвиден в чл. 7, ал. 4 – 7.“
§ 20. В преходните и зак лючителните
разпоредби досегашните § 2 – 10 стават съответно § 3 – 11.
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5319
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РЕШЕНИЕ № 585
ОТ 3 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Разтървеница“, участък „Южен“, разположено на
територията на община Сливница, Софийска
област, на „Геотехмин“ – ООД, София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 71 от Закона за подземните
богатства, § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на
Закона за забрана на химическото оръжие и
за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – строителни материали – варовици,
представл яващи изк лючителна държавна
собственост, от находище „Разтървеница“,
участък „Южен“, разположено в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област.
2. Определя концесионна площ с размер
256 837 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 12 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. площта на находище „Разтървеница“,
участък „Южен“, в общ размер 210 932 кв. м,
индивидуализирана с координати на точки от
№ 1 до № 8 в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението, неразделна част от
концесионния договор, и
2.2. площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на положително решение
по оценка на въздействието върху околната
среда и оценка за съвместимостта на проекта с
предмета и целите на опазване на защитените
зони. Решението е приложение – неразделна
част от договора.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
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5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Геотехмин“ – ООД, София, титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0289 от 11 юли
2007 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете
по това решение, съобразени с мерките и
препоръките от решението по т. 4.1.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
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7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.8. да изгради подходяща ограда и да
монтира предупредителни табели по граничния контур между концесионната площ
и войсковия район на Полеви учебен полигон – Сливница, с цел безопасност на лицата,
работещи и пребиваващи на територията на
концесионната площ;
7.4.9. да изпълни необходимото укрепване на изкопа и спазването на необходимите
отстояния в съответствие с изискванията
на действащата нормативна уредба с оглед
запазване на сградния фонд и техническата
инфраструктура на войсковия район на Полеви
учебен полигон – Сливница;
7.5. Концесионерът да не разкрива и да не
предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от Закона за подземните
богатства, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от министъра на
енергетиката.
7.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
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8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – София, за уточняване на необходи-
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мостта от провеждане на процедури по реда
на нормативната уредба по околна среда преди
одобряването на проекта от министъра на
енергетиката;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от РПМ;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходи-
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мост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение или по договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извърш-
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ване на годишна вноска от обезпечението по
т. 9.2, данък върху добавената стойност, лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение на непарични задължения или
при нарушаване на условие по концесията:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 24 354 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен данък върху добавената стойност и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да бъде валидна до 28 февруари на
следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 10-дневен
срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
10. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и данък върху добавената стойност,
както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
концесионното възнаграждение се умножи
по добитото количество подземно богатство
за съответния отчетен период, съгласно чл. 1,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното
възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
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и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127
на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
краткосрочната бизнес статистика, която вече
е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент
(ЕС) № 1165/98 „на всеки пет години държавите членки пребазират показателите, като
използват за базови години годините, които
завършват на 0 или 5. Всички показатели
трябва да бъдат пребазирани на новата базова
година до три години след края на настоящата
нова базова година“.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от 14 850 лв. без данък върху добавената стойност, определен на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 49 500 тона/
шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката по т. 10.3 – 0,30 лв./тон.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на община Сливница 50 на сто от
извършеното концесионно плащане без данък
върху добавената стойност при условията и
по реда на чл. 81 от Закона за концесиите.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
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богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Геотехмин“ – ООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Разтървеница“, участък „Южен“,
община Сливница, Софийска област
Координатна система „1970 г.“
№

X

Y

1.

4 624 192,2

8 475 265,0

2.

4 624 356,8

8 475 851,6

3.

4 624 307,7

8 475 871,7

4.

4 624 271,3

8 475 844,7

5.

4 624 205,3

8 475 918,3

6.

4 624 037,6

8 475 845,8

7.

4 623 932,6

8 475 662,5

8.

4 623 768,0

8 475 790,0

9.

4 623 703,0

8 475 801,0

10.

4 623 701,0

8 475 704,0

11.

4 623 791,9

8 475 416,7

12.
5244

4 624 132,5

8 475 265,0

РЕШЕНИЕ № 586
ОТ 3 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище
„Ирма“, разположено в землищата на с. Горна
Кремена и с. Кален, община Мездра, област
Враца, на „Конструктинг“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона
за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона
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за подземните богатства, § 63 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Ирма“, разположено в землищата на с. Горна
Кремена и с. Кален, община Мездра, област
Враца, която се извършва със средства на
концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
253 183 кв. м, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 7 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Ирма“ с размер
124 583 кв. м, индивидуализирана с координати от № 1 до № 14 по външния контур на
утвърдените запаси и ресурси в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение за добив и
първична преработка на подземните богатства
по т. 1, или на решение, с което е преценено
да не се извършва ОВОС, постановено по
реда на глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР).
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния
договор концесионерът има права на възложител на инвестиционното предложение по
смисъла на Закона за опазване на околната
среда и водите.
6. Определя пряко за концесионер „Конструктинг“ – ООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0253 от
21 април 2007 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
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7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка с
Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа
на разрешение за извършване на дейностите
по добива на подземни богатства от находището, издадено по реда на чл. 26 от Закона
за пътищата;
7.1.2. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 8.2.3,
изготвени въз основа на влязло в сила решение по т. 4.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
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7.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
7.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материа ли – варовици от
находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
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8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява
РИОСВ – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда
на нормативната уредба по околна среда преди
съгласуване на проектите от министъра на
енергетиката;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.3.3;
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8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадени количества варовици
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие
до 15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и
да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог на
регионалния исторически музей по местонахождение на обекта на концесия;
8.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Враца, на чиято територия ще се
осъществяват добивните дейности, за упражняване на контрол по компетентност през
целия период на концесията;
8.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
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8.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения.
9.1.1. За първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 25 213 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор.
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9.1.2. За всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от
стойността на концесионното плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
текущата година.
9.1.3. Банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да бъде валидна до 28 февруари на
следващата година.
9.1.4. При усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните
задължения или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер
на концесионното възнаграждение за добив
на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 – варовици за добив на блокове, не
може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м, и
по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – варовици за
трошени фракции, не може да бъде по-ниско
от 0,30 лв./тон. Тези стойности се индексират
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ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация от Националния
статистически институт при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
Краткосрочната бизнес статистика, която вече
е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент
(ЕО) № 1165/98 „на всеки пет години държавите членки пребазират показателите, като
използват за базови години годините, които
завършват на 0 или на 5. Всички показатели
трябва да бъдат пребазирани на новата базова
година до три години след края на настоящата
нова базова година“.
10.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 15 344 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока на
концесията – 1238 куб. м/шестмесечие добити
блокове скални и 9879 т добити варовици за
трошени фракции и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50
на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Конструктинг“ – ООД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Ирма“
Координатна система „1970 г.“
№

Y

X

1

8542236.7

4695843.4

2

8542499.9

4695799.2

3

8542500.3

4695096.1

4

8542280.8

4695097.3

5

8542214.3

4695176.7

6

8542210.6

4695324.9

7

8542010.0

4695390.0

5245

РЕШЕНИЕ № 588
ОТ 4 АВГУСТ 2015 Г.

з а п р ед о с т а вя н е н а ко н ц е с и я з а д о б и в
н а п одз ем н и б ог а т с т в а п о ч л . 2 , а л . 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства –
строителни материали – доломити и варовити доломити, от находище „Рудината“,
участък „Ремо“, кв. Сеславци, район Кремиковци, Столична община, област София, на
„Ремонтстрой НД“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
от Закона за концесиите във връзка с чл. 71
от Закона за подземните богатства, § 63 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение на Закона за забрана на
химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – доломити и варовити доломити,
п редставл яващи изк лючи телна държавна
собственост, от находище „Рудината“, участък
„Ремо“, кв. Сеславци, район Кремиковци,
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Столична община, област София. Добивът
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
231,5 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 10 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. П лощ та на на ход и ще „Р у д и ната“,
участък „Ремо“, с общ размер 141,7 дка, индивидуализирана с координати на точки от
№ 1 до № 12 в координатна система „1970 г.“.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Ремонтстрой НД“ – ООД, София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0474
от 29 ноември 2013 г., издадено от министъра
на икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете по
т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и
условията в Решение № СО-02-02/2013 г. по
оценка на въздействието върху околната среда
на директора на РИОСВ – София.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда, приета

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

с Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива доломити и варовити доломити от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – доломити и варовити доломити;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
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7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Рудината“, участък „Ремо“, складиране, преработка, транспорт и продажба
на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения
и допълнения на цялостния проект да се
уведоми РИОСВ – София, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени с
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества доломити и варовити доломити и среднопретеглената
им продажна цена за отчетния период, както
и отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от Регионалния исторически
музей – София;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
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7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, която е резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на
маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да прекрати едностранно договора при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от задълженията
по това решение или по договора или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения:
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8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 19 631 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписване
на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година – банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови техния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните
задължения или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят с концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен с концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаг ра ж дение за добив
на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
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информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на
Европейския парламент и на Съвета от 6 юли
20 05 г. за изменение на Регламен т (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
Краткосрочната бизнес статистика, която вече
е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика „на всеки
пет години държавите членки пребазират показателите, като използват за базови години
годините, които завършват на 0 или 5. Всички
показатели трябва да бъдат пребазирани на
новата базова година до три години след края
на настоящата нова базова година“.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да е по-нисък от 11 970 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 39 900 тона/шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 – 0,30 лв./тон.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Столичната община част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства при условия и по ред, определени
с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Ремонтстрой НД“ –
ООД, София, в тримесечен срок от влизането
в сила на това решение.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Рудината“,
участък „Ремо“
Координатна система „1970 г.“
№ по
ред

Y
(м)

X
(м)

1.

8517224.0

4612634.0

2.

8517451.0

4612258.0

3.

8517430.0

4612176.0

4.

8517366.0

4612096.0

5.

8517206.0

4612030.0

6.

8517042.0

4612012.0

7.

8516889.0

4612024.0

8.

8516871.0

4612095.0

9.

8517009.0

4612478.0

10.
5275

8517143.0

4612592.0

РЕШЕНИЕ № 589
ОТ 4 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – скалнооблицовъчни
материали – пясъчници, от находище „Слави“, разположено в землището на с. Зайчари,
община Сливен, област Сливен, на „Слави“ – ЕООД, Сливен
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 63
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана
на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
мат ериа ли – п ясъч н и ц и, п редс та вл я ва щ и
изк л юч и т ел на д ърж а вна собс т венос т, о т
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находище „Слави“, разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област
Сливен. Добивът се извършва със средства
на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
165,8 дка, индивидуализирана с координатите
на точките от № 1 до № 80 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Слави“ с размер
103,4 дка, индивидуализирана с координати от
№ 1 до № 39 по външния контур на утвърдените запаси и ресурси в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Слави“ – ЕООД, Сливен – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 485 от 4 юли
2014 г., издадено от министъра на икономиката
и енергетиката.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство се
осъществява след:
6.1.1. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка с
Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа
на разрешение за извършване на дейностите
по добива на подземни богатства от находището, издадено по реда на чл. 26 от Закона
за пътищата;
6.1.2. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по това
решение, съобразени с мерките и условията
от Решение № СЗ-39-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора; решението е
приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
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6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
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площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от
находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъчници;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. да опазва компонентите на околната среда;
7.2.1.5. да управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните
богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, съгласуван с
министъра на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане
при условия и в срокове, определени с концесионния договор;
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7.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на енергетиката, а при необходимост – и с
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени с
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
с концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
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7.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и
действително продадените количества пясъчници и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичане на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и
да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог на
регионалния исторически музей по местонахождение на концесионната площ;
7.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Сливен, на чиято територия ще
се осъществяват добивните дейности, за
упражняване на контрол по компетентност
през целия период на концесията;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект по
т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
с концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция, която е резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на
маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по

С Т Р.

146

ДЪРЖАВЕН

време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени с концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени с концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на
задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или при
забавено или неточно изпълнение на всяко
едно непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 6340 лв. и се
предоставя не по-късно от 7 дни след датата
на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто
от стойността на концесионното плащане с
начислен ДДС за предходната година и се
предоставя на концедента до 31 януари на
текущата година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да бъде валидна до 28 февруари на
следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранцията по т. 8.1.1 или по т. 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 10-дневен срок от уведомлението
на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
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размер на средствата се договарят между
страните с концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
за д ъ л жен и я. Форм и т е на неизп ъ л нен ие,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят с концесионния договор.
9. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно
богатство за съответния период, върху което
се дължи и ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ от методиката
по т. 9.3 (пясъчници за добив на блокове,
скални) не може да бъде по-ниско от 10,00
лв./куб. м. За оставащото количество пясъчници (за трошени фракции) съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от същата методика не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази
стойност се индексира ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните и
скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа
информация за цените за 2005 г. От началото
на 2013 г. в изпълнение на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от
19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
краткосрочната бизнес статистика, която вече
е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика „на всеки
пет години държавите членки пребазират показателите, като използват за базови години
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годините, които завършват на 0 или 5. Всички
показатели трябва да бъдат пребазирани на
новата базова година до три години след края
на настоящата нова базова година“.
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) не може да бъде по-нисък от
сумата 3859 лв., определена на базата на 30
на сто от предвидения средногодишен добив
за срока на концесията и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“ и чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3,
както следва:
а) 3000 лв. – за добив на 300 куб. м пясъчници за блокове, и концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 10,00 лв./куб. м;
б) 859 л в. – за ос та ва щ и т е 2 862 т она
(1267 куб. м) пясъчници за трошени фракции,
и концесионно плащане за единица добито
подземно богатство – 0,30 лв./тон.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с
допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Минист ърът на енергетиката превежда по бюджета на Община Сливен част
от извършеното концесионно п лащане в
размер 50 на сто от сумата, определена при
условията и по реда на чл. 81 от Закона за
концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства при условия и по ред,
определени с концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор със „Слави“ – ЕООД,
Сливен, в тримесечен срок от влизането в
сила на това решение.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Слави“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

X
686 523.60
686 518.60
686 570.30
686 625.40
686 665.20
686 694.20
686 734.00
686 778.80
686 817.20
686 822.00
686 821.30
686 864.60
686 889.40
686 925.20
686 938.30
686 944.30
686 956.40
686 905.90
686 905.20
686 888.00
686 866.00
686 516.90
686 517.60
686 518.50
686 524.30
686 540.50
686 553.50
686 563.30
686 570.60
686 538.00
686 565.60
686 587.30
686 615.50
686 647.90
686 667.20
686 669.20
686 645.10
686 614.80
686 649.60
686 645.40
686 626.80
686 613.70
686 588.90
686 565.90

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

478
478
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479
479

Y
977.10
998.90
022.00
057.90
090.10
122.80
225.60
319.20
431.30
472.30
499.90
559.10
589.20
602.00
612.90
643.90
675.00
710.30
751.90
811.60
835.30
681.40
669.00
659.50
636.80
615.00
607.30
598.40
594.50
575.40
565.90
553.90
566.70
553.20
539.80
525.00
497.40
471.10
434.90
422.00
407.90
374.60
349.60
346.70
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Y

45.

4 686 509.80

9 479 326.50

46.

4 686 500.50

9 479 316.70

47.

4 686 494.80

9 479 309.50

48.

4 686 490.80

9 479 303.10

49.

4 686 506.10

9 479 302.70

50.

4 686 521.30

9 479 305.40

51.

4 686 534.00

9 479 307.10

52.

4 686 546.60

9 479 309.90

53.

4 686 567.90

9 479 313.40

54.

4 686 578.20

9 479 313.60

55.

4 686 586.80

9 479 309.60

56.

4 686 596.10

9 479 303.00

57.

4 686 611.00

9 479 290.10

58.

4 686 618.30

9 479 284.50

59.

4 686 624.30

9 479 277.00

60.

4 686 628.40

9 479 267.70

61.

4 686 632.30

9 479 250.90

62.

4 686 631.30

9 479 241.00

63.

4 686 631.30

9 479 234.00

64.

4 686 628.00

9 479 224.60

65.

4 686 625.60

9 479 215.80

66.

4 686 617.80

9 479 205.30

67.

4 686 612.60

9 479 197.20

68.

4 686 601.80

9 479 186.00

69.

4 686 590.50

9 479 176.20

70.

4 686 572.80

9 479 154.90

71.

4 686 563.60

9 479 145.50

72.

4 686 556.10

9 479 136.50

73.

4 686 537.30

9 479 111.40

74.

4 686 529.60

9 479 100.60

75.

4 686 523.60

9 479 091.10

76.

4 686 516.10

9 479 081.00

77.

4 686 500.20

9 479 062.70

78.

4 686 513.30

9 479 042.90

79.

4 686 507.30

9 479 030.30

80.
5276

4 686 500.50

9 479 018.20

РЕШЕНИЕ № 599
ОТ 6 АВГУСТ 2015 Г.
за административно-териториална промяна
в община Антоново, област Търговище –
закриване на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист рат ивно-тери ториа лното уст ройст во на
Република България

ВЕСТНИК

БРОЙ 62

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Закрива населеното място с. Градинка
(17525) в община Антоново (TGV02), област
Търговище (TGV).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5320

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Румъния за сътрудничество в сферата на информационните технологии
и съобщенията
(Утвърдено с Решение № 416 от 23 юни 2014 г. на
Министерския съвет. В сила от 28 май 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Румъния, наричани оттук
насетне „договарящи страни“,
Като оценяват положителното развитие на
отношенията между Република България и
Румъния, затвърдени от посещения на високо
ниво, потвърждаващи взаимния интерес от
насърчаване на по-тясно сътрудничество в
областта на информационните и комуникационните технологии (наричани по-надолу „ИКТ“);
Като отчитат своите компетенции, свързани с предоставянето на услуги в сферата на
информационните технологии (наричани понадолу „ИТ“), двете договарящи се страни възнамеряват да развиват своето сътрудничество
в сферата на ИТ по редица различни начини;
Като признават нуждата от насърчаване на
съществени връзки в ИКТ сектора между двете
договарящи страни с цел максимизиране на
съществуващите способности и възможности
на двете страни;
Като оценяват потенциала за засилване на
връзките между двете страни в сектора на ИКТ;
Ръководени от желанието си да насърчават
съвместните инициативи в сектора на ИКТ;
В желанието си да въведат технологична и
промишлена програма за сътрудничество, целяща насърчаването на бизнес партньорствата
между двете страни;
се договориха за следното:
Член 1
Цели на сътрудничеството
1. Целта на това Споразумение е установяването на междуинституционално сътрудничество
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и отношения между договарящите страни, за да
се обединят усилията, а също и техническите,
финансовите и човешките ресурси с основната
цел развитие на технологично сътрудничество
и иновационни дейности, както и на услуги за
съдействие, консултантска помощ и техническо
обучение, насочени към създаването на човешки
ресурси, специализирани в сферата на ИКТ.
2. Договарящите страни могат да инициират по-тясно сътрудничество по специфични
въпроси, влизащи в обхвата на това Споразумение. За тази цел, когато бъде счетено за
необходимо и по взаимно съгласие, могат да
бъдат подписвани договори между съответните
пощенски и съобщителни организации, които
да съдържат освен другото целите, плановете
за действие, сроковете, съответните отдели и
лицата, отговорни за прилагането и успешното
изпълнение на договорите.
3. Договарящите страни подкрепят и препоръчват директно сътрудничество между съответните организации в сферата на пощенските
услуги и електронните съобщения, както и
в сферата на мрежовата и информационната
сигурност.
4. Договарящите страни подкрепят и препоръчват директните взаимоотношения и сътрудничество между специализираните организации
в сферата на проучването и разработването на
оборудване в сферата на информационните
технологии и съобщенията и на обучение на
специалисти в тези сфери.
Член 2
Области на сътрудничество
1. Основните области на сътрудничество
между договарящите страни, без да се ограничават единствено до тях, са следните:
a) и нтензифициране на сътрудничеството
между публичните и частните организации на двете държави;
б) о бмяна на добри практики в сферата на
електронните услуги;
в) о бмяна на опит в сферата на широколентовия достъп;
г) обмяна на опит в сферата на електронното
управление и киберсигурността;
д) с ътрудничество по законови актове в
сферата на ИКТ;
е) с ътрудничество по съвместни проекти и
инициативи в сферата на електронните
съобщения и информационното общество;
ж) с ътрудничество в подготовка на позиции
и/или предоставяне на взаимна подкрепа,
свързана с участие в конференции и форуми на специализираните международни
организации в областта на пощенските
услуги, електронните съобщения и ИТ;
з) д руги области на сътрудничество, по
които договарящите страни постигнат
взаимно съгласие.
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2. Договарящите ст рани осъществяват
сътрудничеството чрез:
– обмен на информация и документация;
– двустранни консултации;
– п осещени я на експерти и съвместни
работни групи;
– обмен на специалисти;
– програми за обучение;
– д руги подходящи форми на сътрудничество по взаимно договаряне.
3. В случай на стихийни бедствия договарящите страни си осигуряват приоритетен
пренос на съобщения и пощенски услуги
през своите съобщителни мрежи и телекомуникационни канали.
Член 3
Финансиране и ресурси
1. Съвместните дейности по силата на
това Споразумение са резултат от наличието
на средства и на други ресурси на договарящите страни.
2. Разходите по съвместните дейности се
поделят по начина, по който договарящите
страни се договорят.
Член 4
Изпълнение на Споразумението
1. Това Споразумение се прилага чрез
създаване на Работна група по въпросите
на информационните технологии (наричана
по-нататък „Работната група“), съставена
от представители на договарящите страни.
Структурата на Работната група ще се определя на подходяща дата, предшестваща организирането на срещата на Работната група.
2. Работната група отговаря за определяне на методики, механизми и процедури
за развитие на дейностите, предвидени в
Споразу мението. Работната г ру па полага
усилия да се среща най-малко веднъж годишно последователно в Република България
и Румъния, по взаимна договореност между
договарящите страни.
Член 5
Права върху интелектуалната собственост
Правата върху интелектуалната собственост, произтичащи от проекти, основаващи се
на това Споразумение, се договарят изрично
чрез отделни документи, подписани в деня
на инициирането на всеки съвместен проект.
Член 6
Конфиденциалност на информацията
Всяка от договарящите страни няма да
разкрива и разпространява конфиденциална
информация, произхождаща от другата договаряща страна, във връзка със сътрудничеството, осъществявано по силата на това Споразумение, на трети страни освен по начина
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и в степента, за които е упълномощена от
другата договаряща страна, или когато това
се изисква от националното законодателство
на някоя от договарящите страни.
Член 7
Влизане в сила и срок на действие
1. Това Споразумение влиза в сила от датата на получаването на последното писмено
известие, с което договарящите страни взаимно се уведомяват по дипломатически път
за изпълнението на техните вътрешноправни
процедури за влизането му в сила, и остава
в сила за срок пет години с възможност за
автоматично удължаване за нови периоди с
продължителност пет години всеки.
2. Всяка от договарящите страни може
да прекрати действието на това Споразумение, като уведоми в писмен вид другата
Договаряща страна по дипломатически път.
В този случай прекратяването на действието
на Споразумението влиза в сила три месеца
след първото от двете писмени уведомления
до другата договаряща страна.
3. Прекратяването на действието на това
Споразумение не засяга вече започналите
съвместни дейности съгласно чл. 2.
4. С влизането в сила на това Споразумение се прекратява действието на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Румъния за
сътрудничество в сферата на пощите и далекосъобщенията, подписано в София на 11
декември 1995 г.
Член 8
Изменения
1. Това Споразумение може да бъде изменено с писменото съгласие на договарящите
страни.
2. Измененията към това Споразумение
влизат в сила в съответствие с т. 1 на чл. 7.
Член 9
Заключителни разпоредби
1. Разпоредбите на това Споразумение
не засягат правата и задълженията на договарящите страни, произтичащи от други
международни споразумения. Изпълнението
на Споразумението не засяга задълженията,
поети от Република България и Румъния
в качеството им на държави – членки на
Европейския съюз.
2. Компетентните органи, отговорни за
изпълнението на това Споразумение, са:
– В Република България: Министерството
на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
– В Румъния: Министерството на информационното общество.
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Договарящите страни своевременно се
уведомяват в случай на промяна, свързана
с тези компетентни власти.
Подписано в Русе на 7 март 2014 г. в два
оригинални екземпляра, всеки от които на
български, румънски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуванието меродавен
е английският текст.
За правителството
За правителството
на Република
на Румъния
България:
Александру-Ръзван Котовеля,
Данаил Папазов,
министър на
министър на
информационното
транспорта,
общество
информационните
технологии
и съобщенията
5180

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията на работата и дейността
на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство
между Китай и страните от Централна и
Източна Европа
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят целите, структурата, функциите и организацията
на работата на Центъра за насърчаване на
сътрудничеството в областта на селското
стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), наричан
по-нататък „Центъра“.
Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по
чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията
със седалище гр. София и с обща численост
на персонала 3 щатни бройки: директор и
двама служители.
(2) Центърът е второстепенен разпоредител
с бюджет към министъра на земеделието и
храните.
Чл. 3. Приходите на Центъра се формират от следните източници чрез бюджета на
Министерството на земеделието и храните:
1. субсидия от държавния бюджет;
2. субсидии по международни програми
и проекти;
3. приходи от консултантска дейност;
4. дарения и помощи;
5. други приходи, предвидени в нормативен акт.
Чл. 4. Центърът осъществява своята дейност самостоятелно или съвместно с държавни
органи и ведомства, физически и юридически
лица в страната и в чужбина.
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Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Чл. 5. Центърът:
1. координира и планира инициативи и
практическо сътрудничество в сферата на
земеделието между Китай и страните от ЦИЕ;
2. развива, координира и насърчава връзките между Министерството на земеделието
на Китай и съответните министерства на
страните от ЦИЕ;
3. с ъ зда ва и под д ърж а п лат ф орма за
контакти за търсене на партньори за сътрудничество и база данни от институции,
организации, асоциации и предприятия в
областта на селското стопанство на Китай
и страните от ЦИЕ;
4. координира провеждането на годишен
форум в областта на селското стопанство
между Китай и страните от ЦИЕ.
Чл. 6. Центърът се управлява и представлява от директор, който се назначава по
трудово правоотношение от министъра на
земеделието и храните.
Чл. 7. (1) Директорът:
1. представлява Центъра пред български и
чуждестранни държавни органи, ведомства,
местна власт, юридически и физически лица;
2. р ъковод и и орга н изи ра ц я лос т ната
дейност на Центъра в съответствие с действащата нормативна уредба;
3. отговаря за подготовката на проекта
на бюджет на Центъра и го представя на
минист ъра на земеделието и х рани те за
утвърждаване;
4. изготвя предложение до Консултативния съвет за ежегоден план за дейността на
Центъра;
5. представя на министъра на земеделието
и храните ежегоден доклад за дейността и
състоянието на Центъра в срок до 31 март
на следващата година;
6. ск лючва дог овори и споразу мени я,
свързани с дейността на Центъра;
7. обявява и провежда конкурси и обществени поръчки;
8. управлява предоставеното на Центъра
движимо и недвижимо имущество;
9. утвърждава длъжностното разписание
и длъжностните характеристики на служителите;
10. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи в Центъра
по трудово правоотношение;
11. командирова със заповед служителите
от Центъра в страната и в чужбина;
12. у т върж да ва обра зец на печата на
Центъра;
13. у твърж дава публичната дейност на
Центъра;
14. утвърждава информационната политика на Центъра;
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15. ръководи дейността на Консултативния
съвет на Центъра, координира връзките с
членовете на Консултативния съвет, подготвя
заседанията на Консултативния съвет и осигурява изпълнението на решенията на Съвета;
16. организира поддържането на електронна страница на Центъра;
17. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативни актове или от министъра
на земеделието и храните, свързани с дейността на Центъра.
(2) При осъществяване на дейността си
директорът издава заповеди, инструкции и
правила, свързани с дейността на Центъра.
(3) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него
с писмена заповед служител за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието му.
Ч л. 8 . (1) При изп ъ л нен ие на свои т е
функции директорът се подпомага от Консултативен съвет на Центъра за насърчаване
на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от
Централна и Източна Европа, наричан понататък „Съвета“.
(2) Консултативният съвет се състои от
17 членове, определени от министрите на
земеделието на Китай и страните от ЦИЕ,
които не получават възнаграждение за дейността си в него.
(3) Консул тат ивни я т съвет обсъж да и
приема годишните планове за дейността на
Центъра.
(4) Консултативният съвет приема годишен
отчет и периодични отчети за дейността на
Центъра.
Чл. 9. (1) Заседанията на Консултативния
съвет се свикват от директора на Центъра,
който е председател на Съвета и негов член
по право.
(2) Заседанията на Консултативния съвет
се считат за редовни, ако на тях присъстват
най-малко две трети от членовете.
(3) Консултативният съвет взема решения
с мнозинство от две трети от присъстващите
членове.
(4) За проведените заседания се съставя
протокол, който се подписва от присъствалите членове.
(5) Член на Консултативния съвет, несъгласен с решението му, се подписва с особено
мнение, което, изразено писмено, се прилага
към протокола.
Чл. 10. (1) При необходимост, по решение
на председателя, Консултативният съвет може
да провежда неприсъствени заседания чрез
писмена процедура.
(2) Председателят изпраща предвидените
за разглеж дане въпроси до членовете на
Консултативния съвет и определя срок за
даване на становище.
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(3) Всеки член на Консултативния съвет
изпраща в определения от председателя срок
писмено становище по поставения въпрос.
(4) В случай че в определения срок не
постъпи становище, се счита, че съответният
член на Съвета е гласувал положително по
поставения въпрос.
(5) Решенията на Съвета, взети чрез писмена процедура, се обявяват на страницата на
Центъра за насърчаване на сътрудничество
в областта на селското стопанство между
Китай и страните от Централна и Източна
Европа.
Чл. 11. Изпълнението на дейностите на
Центъра се осигурява от двама служители,
които подпомагат директора при изпълнение
на неговите функции.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА
ЦЕНТЪРА
Ч л . 1 2 . О рг а н и з а ц и я т а н а раб о т а н а
Центъра се осъществява в съответствие с
разпоредбите на правилника и с вътрешни
правила за работа, утвърдени от директора.
Чл. 13. Служителите в Центъра изпълняват възложените им задачи и отговарят
за изпълнението на работата въз основа на
длъжностни характеристики, утвърдени от
директора.
Чл. 14. Документите, изпратени до Центъра от държавни органи и институции, от
юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва
датата на получаването им.
Чл. 15. При завеждането на документите
в регистъра по чл. 14 се извършва проверка
за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка,
която се разпределя според адресата или
съдържанието.
Чл. 16. Директорът разпределя преписката с резолюция до съответните служители,
съдържаща указания, срок за изпълнение,
дата и подпис.
Чл. 17. Изходящите от Центъра документи
се съставят в два екземпляра, като вторият
екземпляр съдържа датата, инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа.
Чл. 18. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно с променливи граници от
8,30 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч.,
и с период на задължително присъствие от
10,00 до 16,00 ч.
(2) Отчитането на работното време по
ал. 1 се определя с правилата по чл. 12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията
и чл. 2, ал. 2 от Постановление № 158 от
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2015 г. на Министерския съвет за създаване
на Център за насърчаване на сътрудничество
в областта на селското стопанство между
Китай и страните от Централна и Източна
Европа (ДВ, бр. 50 от 2015 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър:
Георги Костов
5207

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-904
от 30 юли 2015 г.

за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите
на Министерството на вътрешните работи за
извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите,
и на ободряващи напитки на служителите,
полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на безплатна
храна на служителите на Министерството на
вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и 3 и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР) (ДВ, бр. 14
от 2015 г.) за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на
служителите, и на ободряващи напитки на
служителите на МВР, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 06,00 ч.
Чл. 2. За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда, се
осигурява безплатна храна на служителите
на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозици я над
установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични
агенти, химически агенти, шум, вибрации,
тежки метали;
3. в състава на екипажите на кораби;
4. при изпитване на взривни материали и
боеприпаси – само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции;
клинични лаборатории, научно-технически
лаборатории и лаборатории по микробиология,
както и с трупен материал;
6. в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми съгласно
БДС 14776/87 г. и излъчвана от специфични
източници на топлина (кухненски блокове,
перални и сушилни, парокотелни помеще-
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ния и работещите във „Водолечение“ към
филиалите на Медицинския институт – МВР
(МИ – МВР);
7. при средноденонощни температури под
+10 °С и над +30 °С по данни от Научния
институт по метереология и хидрология към
БАН;
8. в специални (затворени) помещения с
клас на чистота А, В и С;
9. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
10. под вода;
11. на служителите на МИ – МВР, които
участват в операционни екипи.
Чл. 3. Безплатна храна се предоставя на
служителите на МВР само за дните, през
които са извършвали дейностите по чл. 2 с
продължителност не по-малка от половината
от установеното работно време за деня по
чл. 187, ал. 1 от Закона за Министерството на
вътрешните работи (ЗМВР) и чл. 136, ал. 3 от
Кодекса на труда, с изключение на дейностите
по чл. 2, т. 1, 10 и 11.
Чл. 4. (1) Служителите, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на
труда, с право на безплатна храна, се определят поименно със заповед на ръководителите
на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37
ЗМВР, както и на директорите на регионални
дирекции „Гранична полиция“, регионални
дирекции „Пожарна безопасност и защита
на населението“ и дирекция „Жандармерия“.
(2) Заповедите се издават след предварителни консултации с комитетите/групите по
условия на труд и след писмено съгласуване
със звено „Ведомствена служба по трудова
медицина“ към дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“ – МВР,
след представени протоколи от измервания
на фактори на работната среда и протоколи
от заседания на комитетите/групите по условия на труд.
Чл. 5. Безплатната храна включва всички
храни по смисъла на Закона за храните с изключение на пиво, вина и високоалкохолни
напитки.
Чл. 6. Безплатна храна за служителите на
МВР, извършващи дейности, свързани със
специфичния характер на труда, се осигурява
чрез предоставянето на храни в натура.
Чл. 7. Ръководителите на структури по
чл. 37 ЗМВР, чиито служители имат право да
получават безплатна храна в натура, организират доставката є съгласно изискванията на
Закона за обществените поръчки.
Чл. 8. (1) Служителите, извършващи дейности, свързани със специфичния характер
на труда, получават безплатна храна само на
едно от основанията по чл. 2.
(2) В случай че служители на МВР получават безплатна храна на друго основание, те
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нямат право на безплатна храна за дейности,
свързани със специфичния характер на труда.
Чл. 9. (1) По време на полагане на нощен
труд от 22,00 до 06,00 ч. на служителите на
МВР се осигуряват ободряващи напитки – чай,
кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин
напитки, и други.
(2) Ръководителите на стру кт у рите по
чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на
регионални дирекции „Гранична полиция“,
регионални дирек ции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и дирекция
„Жандармери я“ определ ят поименно със
заповед служителите на МВР, имащи право
на ободряващи напитки, по предложение на
съответния пряк ръководител.
(3) Ръководителите на структури по чл. 37
ЗМВР със заповед създават организация за
осигуряване на ободряващи напитки.
Чл. 10. Ободряващите напитки не могат
да се компенсират с пари.
Чл. 11. Разходите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки са за
сметка на бюджета на МВР.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з792 от 2014 г. за определяне на условията и
реда за осигуряване на безплатна храна за
държавните служители на Министерството
на вътрешните работи, извършващи дейности,
свързани със специфичен характер на труда,
и на ободряващи напитки за служителите на
МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до
06,00 ч. (ДВ, бр. 90 от 2014 г.).
§ 3. До приключването на процедурите за
възлагане на обществените поръчки за доставка на безплатна храна по чл. 7 на служителите
на МВР по чл. 2 от тази наредба се осигурява
левовата равностойност на полагащата им се
безплатна храна.
§ 4. (1) На лицата, работещи по трудово
п ра воо т ношен ие, извърш ва щ и дей нос т и,
свързани със специфичния характер на труда
съгласно чл. 2, и/или полагащи труд през
нощта от 22,00 ч. до 06,00 ч., се осигурява
безплатна храна и/или ободряващи напитки
при условията и по реда на тази наредба, считано от влизане в сила на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при
условията и по реда на тази наредба, считано
от влизане в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за Министерството на
вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), ако
за периода от влизане в сила на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Минис-
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терството на вътрешните работи до влизане
в сила на тази наредба не са получавали
безплатна храна и/или ободряващи напитки
на друго основание.
(3) Ръководителите на ст ру кт у рите по
чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на
регионални дирекции „Гранична полиция“,
регионални дирекции „Пожарна безопасност
и защита на населението“ и дирекция „Жандармерия“ определят поименно със заповед
служителите по ал. 1.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
5174

НАРЕДБА № 8121з-906
от 30 юли 2015 г.

за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене
и за реда за осъществяване на контрол
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на
продуктите за пожарогасене с изискванията
към тях и начините за удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за
пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна
дейност на продуктите за пожарогасене.
Чл. 2. За продуктите за пожарогасене,
които са законово пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в
Република Турция или в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата
се прилагат при спазване разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с
прилагането на някои национални технически
правила за продукти, законно предлагани на
пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от
13.08.2008 г.).
Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят
за юридическите и физическите лица – производители, техни упълномощени представители,
вносители и дистрибутори на продуктите за
пожарогасене.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА
ПОЖАРОГАСЕНЕ
Чл. 4. (1) Носимите пожарогасители трябва
да съответстват на изискванията, регламентирани в БДС EN 3-7 „Носими пожарогасители.
Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване“, по отношение на:
1. обща маса;
2. управление на изпразването;
3. средства за проверка на налягането
на пожарогасители, които са постоянно под
налягане;
4. номинално допустимо заредено количество;
5. допустимо отклонение при пълнене;
6. минимална продължителност на действие;
7. остатък от зареденото количество;
8. начало на изпразването;
9. температурен диапазон на работа;
10. сила за активиране;
11. предпазни устройства;
12. устойчивост на вътрешна корозия;
13. минимална гасителна ефективност;
14. цвят;
15. маркировка.
(2) Возимите пожарогасители трябва да
съответстват на изискванията, регламентирани
в БДС EN 1866-1 „Возими пожарогасители.
Част 1: Характеристики, експлоатационни
изисквания и методи за изпитване“, по отношение на:
1. обща маса;
2. задържане на изтласкващото вещество;
3. номинално допустимо заредено количество;
4. допустимо отклонение при пълнене;
5. минимална продължителност на действие;
6. остатък от зареденото количество;
7. температурен диапазон на работа;
8. сила за активиране на пожарогасителя;
9. предпазни устройства;
10. устойчивост на вътрешна корозия;
11. минимална гасителна ефективност;
12. цвят;
13. маркировка.
(3) Методите за изпитване на носимите и
возимите пожарогасители са определени в
стандартите по ал. 1 и 2.
(4) Носимите и возимите пожарогасители
трябва да са с оценено съответствие по смисъла
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръженията
под налягане, приета с Постановление № 204
на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 87
от 2002 г.), с която са въведени разпоредбите
на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. за сближаване на законодателствата на държавите
членки относно съоръженията под налягане.
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(5) Маркировките по ал. 1 и 2 върху носимите и возимите пожарогасители трябва да са
на български език, като допълнително може
да бъдат изписани и на други езици.
Чл. 5. (1) Противопожарните одеяла трябва
да съответстват на изискванията на БДС EN
1869 „Противопожарни одеяла“ по отношение на: размери, маса, гъвкавост, сила на
изваждане, време за разгъване, електрическо
съпротивление, характеристики при пожар и
маркировка.
(2) Методите за изпитване на противопожарните одеяла са определени в стандарта
по ал. 1.
(3) Маркировката по ал. 1 върху противопожарните одеяла трябва да е постоянна за
всяко одеяло и да е на български език, като
допълнително може да бъде изписана и на
други езици.
Чл. 6. (1) Противопожарните одеяла тежък
тип трябва да съответстват на изискванията,
определени в приложение № 1.
(2) Маркировката върху противопожарните
одеяла тежък тип трябва да е постоянна за
всяко одеяло и да е на български език, като
допълнително може да бъде изписана и на
други езици.
Чл. 7. (1) Пожарогасителните прахове за
пожари клас А, В и С трябва да съответстват
на изискванията на БДС EN 615 „Защита от
пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас
D)“ по отношение на: насипна плътност, ситов
анализ, химичен състав, гасителна способност,
остатък след изпразване, устойчивост на сбиване и образуване на буци, водоотблъскване,
съдържание на влага, маркировка и опаковка.
(2) Пенообразувателите трябва да съответстват на изискванията за процентно съдържание на утайка, вискозитет, водороден
показател (pH), повърхностно напрежение на
пенообразуващия разтвор, коефициент на разстилане на пенообразуващия разтвор, кратност
и изтичане на пяната, гасителна способност
и маркировка на съда, регламентирани във:
1. БДС EN 1568-1 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за
пенообразуватели за пяна със средна кратност
за повърхностно прилагане при несмесващи
се с вода течности“ – за пенообразуватели за
пяна със средна кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности;
2. БДС EN 1568-2 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за
пенообразуватели за пяна с висока кратност
за повърхностно прилагане при несмесващи
се с вода течности“ – за пенообразуватели
за пяна с висока кратност за повърхностно
прилагане при несмесващи се с вода течности;
3. БДС EN 1568-3 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за
пенообразуватели за пяна с ниска кратност за
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повърхностно прилагане при несмесващи се с
вода течности“ – за пенообразуватели за пяна
с ниска кратност за повърхностно прилагане
при несмесващи се с вода течности;
4. БДС EN 1568-4 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания
за пенообразуватели за пяна с ниска кратност
за повърхностно прилагане при смесващи се с
вода течности“ – за пенообразуватели за пяна
с ниска кратност за повърхностно прилагане
при смесващи се с вода течности.
(3) Въглеродният диоксид трябва да съответства на изискванията на БДС EN ISO
5923 „Съоръжения за предпазване от пожар
и гасене на пожар. Пожарогасителни вещества. Въглероден диоксид“ по отношение на:
чистота, водно съдържание, съдържание на
мазнина, общо съдържание на сяра и маркировка на съда.
(4) Методите за изпитване на пожарогасителните вещества са определени в стандартите
по ал. 1, 2 и 3.
(5) Маркировките по ал. 1, 2 и 3 върху
опаковката или етикета на пожарогасителните прахове за пожари от класове А, В и С и
съдовете за пенообразувател и за въглероден
диоксид трябва да са на български език, като
допълнително може да бъдат и на други езици.
Чл. 8. Всеки вид предупреж дение или
инструкция на производителя за употреба на
продуктите за пожарогасене трябва да бъдат
на български език, като допълнително може
да бъдат изписани и на други езици.
Чл. 9. Продуктите за пожарогасене трябва
да са произведени при внедрена от производителя система за управление на качеството,
съответстваща на БДС EN ISO 9001 „Системи
за управление на качеството. Изисквания (ISO
9001)“ с обхват „производство на продукти
за пожарогасене“, или внедрена система за
фабричен производствен контрол с включени
изисквания с минимален обхват, както следва:
1. за носими пожарогасители – съгласно
т. 7 и 9 от БДС EN 3-10 „Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване
на съответствието на носими пожарогасители
с EN 3 – 7“;
2. за останалите продукти за пожарогасене – съгласно приложение № 2.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖ АРОГАСЕНЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Оценяването на съответствието
на продуктите за пожарогасене по смисъла
на тази наредба се осъществява от Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
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на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР).
(2) При осъществяване на дейността по
ал. 1 директорът на ГДПБЗН – МВР издава
удостоверения за съответствие на продуктите
за пожарогасене с техническите изисквания
съгласно глава втора (наричани по-нататък
„удостостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене“) по искане на производителя на продуктите или на неговия
упълномощен представител.
(3) Не подлежат на издаване на удостоверения по ал. 2 продуктите за пожарогасене,
за които има издаден сертификат от сертифициращ орган, акредитиран за оценяване на
съответствието в съответната област, който е
получил своята акредитация в съответствие с
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.),
удостоверяващ, че общите технически изисквания съгласно глава втора са спазени и
е въведен фабричен производствен контрол
или система за управление на качеството,
съответстващи на изискванията чл. 9.
Чл. 11. (1) За издаване на удостоверение
за съответствие на продукт за пожарогасене
производителят или неговият упълномощен
представител подава писмено или устно искане
до директора на ГДПБЗН – МВР.
(2) Писменото искане (приложение № 3)
съдържа данни за наименованието на заинтересованото физическо или юридическо лице,
ЕИК, седалище, адрес на управление и адрес
за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е
длъжен да предостави телефон, факс или адрес
за електронна поща, ако разполага с такива.
(3) Исканията, внесени устно, се отразяват
в протокол, който се подписва от заявителя и
от длъжностното лице, което го е съставило.
Чл. 12. (1) Към искането по чл. 11 се прилагат следните документи:
1. единен идентификационен код – когато
заявителите са регистрирани по реда на Търговския закон;
2. за лица, регистрирани в чужбина – оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно
или друго удостоверение според законите на
държавата по регистрация на юридическото
лице), като:
а) когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на
чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от
2001 г.), документите трябва да бъдат заверени
в съответната държава с апостил и да бъдат
преведени на български език;
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б) когато лицето е регистрирано в държава,
която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на
чуждестранни публични актове, документите
трябва да бъдат легализирани и преведени на
български език;
в) когато лицето е регистрирано в държава,
с която Република България е сключила двустранен договор, предвиждащ освобождаване
от изискването за легализация с апостил, документите се представят съобразно предвиденото
в договора и преведени на български език;
3. когато искането се подава от упълномощен представител – документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална
заверка; заверен с апостил или легализиран,
освен когато е освободен от изискването за
легализация по силата на двустранни договорености, и преведен на български език);
пълномощното трябва да съдържа действията,
които упълномощеният представител може да
извършва, с цел получаване на удостоверение
за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. документи (протоколи, доклади и др.),
издадени от акредитирани лаборатории, с
резултати от изпитвания, удостоверяващи изпълнението на изискванията към продуктите
за пожарогасене, съгласно глава втора;
5. сертификат, издаден от акредитиран
орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за
управление на качеството, съответстваща на
БДС EN ISO 9001 „Системи за управление
на качеството. Изисквания“ с обхват „производство на продукти за пожарогасене“, или
удостоверение за фабричен производствен
контрол, издадено от орган, акредитиран в
съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 9
юли 2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и контрол на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93;
6. за носимите и возимите пожарогасители – декларация за съответствие съгласно
изискванията на наредбата по чл. 4, ал. 4;
7. документ за платена държавна такса по
Тарифа № 4 за таксите, които се събират в
системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27
от 1998 г.).
(2) Документите по ал. 1, т. 4 може да бъдат
издадени и от Изпитвателния център по пожарна и аварийна безопасност при ГДПБЗН –
МВР, като в този случай не се изисква прилагането им към искането, а заявителят посочва
единствено регистрационния им номер.
(3) Документи по ал. 1, представени на
чужд език, трябва да бъдат придружени с
точен превод на български език.
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(4) Приложените копия на документи трябва
да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване
„Вярно с оригинала“ на всяка страница.
Чл. 13. (1) Ако при проверката на документите се установят нередовности, заявителят
се уведомява да ги отстрани в срок десет
работни дни от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика
прекратяване на производството.
(2) Оценяването на съответствието на
продуктите за пожарогасене се извършва
в 14-дневен срок от датата на започване на
производството.
(3) При прекратено производство може да
се отправи ново искане по чл. 11, за което
отново се заплаща държавна такса.
Чл. 14. (1) При установяване на съответствие с изискванията за продукт за пожарогасене директорът на ГДПБЗН – МВР издава
удостоверение за съответствие на продукт за
пожарогасене (приложение № 4).
(2) При установяване на несъответствие
с изискванията за продукт за пожарогасене
директорът на ГДПБЗН – МВР издава решение за отказ за издаване на удостоверение
за съответствие на продукт за пожарогасене
(приложение № 5).
(3) Административните актове по ал. 1 и
2 се съобщават на заинтересованото лице в
тридневен срок след издаването им по реда
на чл. 61 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).
(4) Оспорването на административните актове по ал. 1 и 2 се извършва по реда на АПК.
Чл. 15. (1) Валидността на удостоверението
за съответствие на продукт за пожарогасене
се определя на база минималния срок на
валидност на документите по чл. 12, ал. 1,
т. 4, но не повече от 5 години от датата на
издаването му.
(2) В срок от три работни дни след изтичане
валидността на документите по чл. 12, ал. 1,
т. 5 лицето, на което е издадено удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене, внася с писмо в ГДПБЗН преиздадени
такива. Документите, представени на чужд
език, трябва да бъдат придружени с точен
превод на български език, а копията им да
бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване
„Вярно с оригинала“ на всяка страница.
(3) При отнемане на документите по ал. 2
или по чл. 12, ал. 1, т. 5 в срок от три работни
дни лицето, на което е издадено удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене, писмено уведомява ГДПБЗН – МВР.
(4) При непредставяне на преиздаден документ по ал. 2 или настъпване на обстоятелства
по ал. 3 удостоверението за съответствие на
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продукт за пожарогасене се счита за невалидно, като информация за това се публикува в
регистъра по чл. 29.
Чл. 16. В четиринадесетдневен срок преди
изтичане срока на действие на издаденото
удостоверение за съответствие на продукта за
пожарогасене производителят или неговият
упълномощен представител подава искане за
издаване на ново удостоверение.
Чл. 17. Издаването на дубликат на удостоверение за съответствие на продукт за
пожарогасене се извършва в тридневен срок
от датата на представяне на писмено или
устно искане от лицето, на което е издадено
удостоверението за съответствие на продукт
за пожарогасене, с приложен документ за
внесена държавна такса.
Чл. 18. Информация за издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене се публикува в регистъра по чл. 29
на интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
Раздел II
Задъл жени я на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за
пожарогасене
Чл. 19. (1) Преди да предостави на пазара
продукт за пожарогасене по чл. 10, ал. 3,
производителят или неговият упълномощен
представител подава писмено или устно уведомление до директора на ГДПБЗН – МВР,
като прилага сертификата за съответствие
на продукта, документите по чл. 12, ал. 1,
т. 5 и инструкции за употреба, изготвени на
български език.
(2) При съответствие с изискванията на
наредбата ГДПБЗН – МВР включва продукта
за пожарогасене в списъка по чл. 30, като
уведомява за това лицето по ал. 1.
(3) При несъответствие на продукта за
пожарогасене с изискванията на наредбата
до лицето по ал. 1 се изпраща писмо, в което
се описват констатираните несъответствия с
уведомление, че предоставянето на пазара в
Република България на продукта подлежи на
административна санкция по чл. 263 ЗМВР.
Чл. 20. Производителят на продуктите за
пожарогасене по чл. 10, ал. 3 или неговият
упълномощен представител предоставя на
пазара продуктите, включени в списъка по
чл. 30, придружени с декларация по чл. 22 и
инструкция за употреба, изготвени на български език.
Чл. 21. Производителят на продукт за
пожарогасене по чл. 14, ал. 1 или неговият
упълномощен представител предоставя на
пазара продукта, придружен с декларация по
чл. 22 и инструкция за употреба, изготвена
на български език.
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Чл. 22. Декларацията (приложение № 6),
придружаваща продукта за пожарогасене, се
издава от производителя и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида)
с изискванията на глава втора, както следва:
1. продуктът (партидата) съответства на
характеристиките и техническите изисквания
съгласно глава втора;
2. продуктът (партидата) е произведен(а)
при внедрен фабричен производствен контрол
или система за управление на качеството,
съответстващи на чл. 9.
Чл. 23. Производителите съхраняват документите по чл. 20 или 21 в срок от 10 години
след предоставяне на пазара на продукта за
пожарогасене и при поискване ги предоставят на компетентните органи за контрол на
продуктите за пожарогасене.
Чл. 24. Производителят на продукти за
пожарогасене предоставя на всеки от дистрибуторите, вносителите и потребителите
на продуктите документите по чл. 20 или 21.
Чл. 25. (1) Производителите са длъжни да
осигурят маркировка на продуктите, която да
съдържа информация за техния тип, партиден
или сериен номер, който позволява тяхната
идентификация. Когато размерът и опаковката
на продукта не позволяват това, изискваната
информация трябва да е представена върху
опаковката или друг документ, който придружава продукта.
(2) Производителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско
наименование или регистрирана търговска
марка на продукта и адреса, на който може
да се осъществи връзка с тях. Когато това не
е възможно, информацията се посочва върху
опаковката на продукта или в придружаващ
го документ. Адресът посочва едно-единствено
място, където производителят може да бъде
намерен.
Чл. 26. (1) Вносителите предоставят на пазара единствено продуктите за пожарогасене,
които са придружени от документите по чл. 20
или 21 и са с нанесена маркировка по чл. 25.
(2) Вносителите посочват върху продукта
своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка
на продукта и адреса, на който може да се
осъществи връзка с тях. Когато това не е
възможно, информацията се посочва върху
опаковката на продукта или в придружаващ
го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където вносителят може да бъде
намерен.
Чл. 27. (1) Дистрибуторите предоставят на
пазара единствено продуктите за пожарогасене, които са придружени от документите
по чл. 20 или 21 и са с нанесена маркировка
по чл. 25.
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(2) Дистрибуторите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско
наименование или регистрирана търговска
марка на продукта и адреса, на който може
да се осъществи връзка с тях. Когато това не
е възможно, информацията се посочва върху
опаковката на продукта или в придружаващ
го документ. Адресът посочва едно-единствено
място, където дистрибуторът може да бъде
намерен.
Чл. 28. (1) Вносителите и дистрибуторите на
продукти за пожарогасене са длъжни да предоставят копие от документите по чл. 20 или
21 на всеки от потребителите на продуктите.
(2) Вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене съхраняват за срок от
10 години копие от документите по чл. 20 или
21 и при поискване ги предоставят на компетентните органи за контрол на продуктите
за пожарогасене.
Раздел III
Регистър на издадените удостоверения за
съответствие на продукти за пожарогасене
Чл. 29. (1) В ГДПБЗН – МВР се води
регистър на издадените удостоверения за
съответствие на продукти за пожарогасене,
съдържащ:
1. търговско наименование на продукта за
пожарогасене;
2. производител;
3. номер на удостоверението за съответствие
на продукта за пожарогасене;
4. срок на валидност на удостоверението
за съответствие на продукта за пожарогасене;
5. срок на валидност на документите по
чл. 12, ал. 1, т. 5.
(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1
се определя от директора на ГДПБЗН – МВР.
(3) Регистърът е публичен и се публикува
в интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
Раздел IV
Списък на сертифицирани продукти за
пожарогасене
Чл. 30. (1) В ГДПБЗН – МВР се води списък на продуктите за пожарогасене по чл. 10,
ал. 3, съдържащ:
1. търговско наименование на продукта за
пожарогасене;
2. производител;
3. номер на сертификата за съответствие
на продукта за пожарогасене;
4. срок на валидност на сертификата за
съответствие на продукта за пожарогасене;
5. срок на валидност на документите по
чл. 12, ал. 1, т. 5.
(2) Редът за водене на списъка по ал. 1 се
определя от директора на ГДПБЗН – МВР.
(3) Списъкът е публичен и се публикува
в интернет страницата на ГДПБЗН – МВР.
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Раздел V
Ред за осъществяване на контролна дейност
на продуктите за пожарогасене
Чл. 31. (1) Контролната дейност на продуктите за пожарогасене се осъществява от
служители с функции за осъществяване на държавен противопожарен контрол, определени
със заповеди на директора на ГДПБЗН – МВР
и директорите на Столичната и регионалните
дирекции „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (СДПБЗН/РДПБЗН).
(2) Служителите по ал. 1 могат да извършват проверки в местата, където продуктите
се предоставят на пазара.
Чл. 32. При констатиране на нарушения на
изискванията на тази наредба служителите по
чл. 31, ал.1 съставят актове за установяване
на административни нарушения.
Чл. 33. (1) Въз основа на съставения акт за
установяване на административно нарушение
се издава наказателно постановление.
(2) Наказателните постановления се издават от директора и заместник-директора
на ГДПБЗН – МВР, директора на СДПБЗН/
РДПБЗН, заместник-директора на СДПБЗН
и от началника на РСПБЗН.
(3) Административнонаказващите органи
по ал. 2 предприемат действия за привеждане
в изпълнение на влезлите в сила наказателни
постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1
от Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН).
(4) Производството по установяване на
административните нарушения, налагане и
изпълнение на административните наказания
се осъществява по реда на ЗАНН.
(5) Копия от актовете по чл. 32 и издадените
въз основа на тях наказателни постановления
се изпращат в ГДПБЗН – МВР.
Чл. 34. При извършване на проверка на
продуктите за пожарогасене служителите по
чл. 31, ал. 1 изискват от производителите,
вносителите и дистрибуторите документите,
свързани с изпълнение на задълженията им
съгласно раздел II от глава трета.
Чл. 35. За нарушаване на изискванията на
наредбата нарушителите носят административнонаказателна отговорност по Закона за
Министерството на вътрешните работи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Акредитирана лаборатория“ е лаборатория, получила акредитация по реда на
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация
и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на
Регламент (ЕИО) № 339/93.
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2. „Акредитиран орган за сертификация на
системи за управление“ е орган, получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 9
юли 2008 г. за определяне на изискванията за
акредитация и контрол на пазара във връзка
с предлагането на пазара на продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
3. „Производител“ е всяко физическо или
юридическо лице, което произвежда продукт
за пожарогасене или което възлага проектирането или производството на продукт за
пожарогасене и предлага този продукт на
пазара със своето име или търговска марка.
4. „Упълномощен представител“ е физическо или юридическо лице, установено на
територията на Европейския съюз, което е
упълномощено писмено от производителя на
продукти за пожарогасене да действа от негово име за изпълнение на задълженията му,
свързани с удостоверяване на съответствието
на продуктите с изискванията на наредбата.
5. „Вноси т ел“ е всяко физи ческо и ли
юридическо лице, което внася в Република
България продукт от трета държава (извън
Европейския съюз).
6. „Дистрибутор“ е всяко физическо или
юридическо лице във веригата на доставка,
различно от производителя или вносителя,
което предоставя на пазара продукт за пожарогасене.
7. „Пожар клас А“ е пожар на твърди материали, главно с органичен произход, които
обикновено изгарят с образуване на жар.
8. „Пожар клас В“ е пожар на течности
или втечняващи се твърди вещества.
9. „Пожар клас С“ е пожар на газове.
10. „Пожар клас D“ е пожар на метали.
11. „Продукти за пожарогасене“ са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за
пожари клас А, B и C и пенообразуватели),
противопожарни одеяла и противопожарни
одеяла тежък тип.
12. „Пожарогасител“ е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което
може да бъде изтласкано под въздействието
на вътрешно налягане и да бъде насочено
към пожара.
13. „Носим пожарогасител“ е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен
и обслужван на ръка и който в готовност за
работа има маса не по-голяма от 20 kg.
14. „Возим пожарогасител“ е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и
обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
15. „Противопожарно одеяло“ е гъвкав
листов материал, предназначен да бъде използван за гасене на малки пожари чрез
покриване.
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16. „Противопожарно одеяло тежък тип“
е гъвкав листов материал, предназначен да
бъде използван за защита от въздействието
на топлината и за гасене на пожари с площ
до 0,16 m 2 и горене на до 5 l течно гориво.
17. „Пожарогасителен прах“ е гасително
средство от фино смлени твърди химични
вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки
за подобряване на свойствата му.
18. „Пенообразувател“ е течност, която,
разтворена във вода, образува пенообразуващ
разтвор.
19. „Пожарогасителна пяна“ е конгломерат
от пълни с въздух мехурчета, образувани от
пенообразуващия разтвор, използван за гасене
на пожари.
20. „Кратност“ е отношението на обема
пяна към обема на пенообразуващия разтвор,
от който тя е получена.
21. „Пяна с ниска кратност“ е пожарогасителна пяна, чиято кратност не е по-висока
от 20.
22. „Пяна със средна кратност“ е пожарогасителна пяна, чиято кратност е в диапазона
над 20 до 200 включително.
23. „Пяна с висока кратност“ е пожарогасителна пяна, чиято кратност е по-висока от 200.
24. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на продукт за пожарогасене за дистрибуция, потребление или използване на пазара
на Република България в процеса на търговска
дейност срещу заплащане или безплатно.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
§ 3. Отменя се Наредба № Iз-1543 от 2012 г.
за разрешителната и контролна дейност на
продуктите за пожарогасене по отношение
на тяхната гасителна ефективност (обн., ДВ,
бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г.
и бр. 36 от 2014 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на чл. 20 – 28, които влизат в
сила от 1.01.2016 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
Изисквания за противопожарни одеяла
тежък тип
Противопожарните одеяла тежък тип трябва
да съответстват на следните изисквания:
I. Да удовлетворяват критериите за гасителна
ефективност при изпитване за гасене на пожарно
огнище с летливи течности и пожарно огнище с
масло (олио) за готвене, както следва:
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1. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с летливи течности.
1.1. Количество на образците за изпитване –
3 броя противопожарни одеяла тежък тип.
1.2. Апаратура и материали:
1.2.1. пожарно огнище с дълбочина 100 mm и
площ 0,16 m 2 , изработено от заварена стоманена
ламарина с дебелина 2 mm;
1.2.2. поставка – хоризонтална метална маса с
височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm ×
1800 ± 10 mm; пожарното огнище е разположено
на поставката така, че е равноотдалечено от двете
срещуположни страни на масата и разстоянието от една от другите две страни на масата до
най-далечната част на огнището е 900 ± 5 mm;
1.2.3. гориво – 5 литра алифатно въглеводородно гориво с точка на кипене не по-ниска от
88 °С и не по-висока от 105 °С; не е необходимо
да се използва ново гориво за всеки тест;
1.2.4. вода – половината от обема на горивото.
1.3. Условия на изпитване:
1.3.1. първоначална температура на горивото
20 ± 5 °С;
1.3.2. температура на околната среда – от
0 °С до 30 °С;
1.3.3. време на свободно горене на горивото
от момента на запалването – 1 min;
1.3.4. разполагане на одеялото след свободното
горене – симетрично върху пожарното огнище.
1.4. Критерии за гасителна ефективност – всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище,
да остане цяло, да не се запали по време на
теста и да няма видими пламъци 3 min след
гасенето. След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното
огнище е погасено, а погасяването не е поради
липса на гориво).
2. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с масло (олио) за готвене.
2.1. Количество на образците за изпитване – 3 броя противопожарни одеяла тежък тип.
2.2. Апаратура и материали:
2.2.1. пожарно огнище с дълбочина 100 mm и
площ 0,16 m 2 , изработено от заварена стоманена
ламарина с дебелина 2 mm;
2.2.2. поставка – хоризонтална метална маса
с височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm
× 1800 ± 10 mm;
2.2.3. стойка за закрепване на пожарното
огнище – изработена от стомана ъглова с размери 25 mm × 25 mm; стойката е с височина 140
± 5 mm и размери 310 ± 5 mm × 310 ± 5 mm;
стойката е разположена върху поставката така, че
да е равноотдалечена от двете є срещуположни
страни и разстоянието от една от другите две
страни на поставката до най-далечната част на
огнището да е 750 ± 5 mm;
2.2.4. гориво – 5 литра масло (олио) за готвене
с температура на самозапалване в диапазона
от 350 °С до 370 °С; използва се ново гориво за
всеки тест;
2.2.5. газова горелка.
2.3. Условия на изпитване:
2.3.1. температура на околната среда – от
0 °С до 30 °С;
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2.3.2. газовата горелка се разполага централно под пожарното огнище за загряване на
маслото (олиото) така, че неговата температура,
измерена в центъра, да се повишава със скорост
около 10 °C/min, за да настъпи самозапалване в
рамките на 25 min до 35 min;
2.3.3. време на свободно горене на горивото
от момента на запалването – 2 min;
2.3.4. разполагане на одеялото след свободното
горене – симетрично върху пожарното огнище.
2.4. Критерии за гасителна ефективност – всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище, да
остане цяло, да не се запали по време на теста,
да няма видими пламъци 30 min след гасенето
и да няма повторно запалване в рамките на
3 min от отстраняване на одеяло от пожарното
огнище. След всяко изпитване трябва да остане
известно количество гориво (т.е. пожарното
огнище е погасено, а погасяването не е поради
липса на гориво).
II. Да удовлетворяват критериите за термична
изолация, както следва:
1. Количество на образците за изпитване – на
изпитване се подлага 1 брой противопожарно
одеяло тежък тип в три цикъла – два пъти от
едната страна на одеялото и един път от противоположната му страна.
2. Апаратура и материали:
2.1. Поставка (шаблон) във формата на квадрат със страна 450 mm и 16 отвора, всеки с
диаметър 2 mm.
2.2. Изкуствена кожа от PVC.
2.3. Метална рамка (държач) във формата
на квадрат със страна 400 mm, изработена от
стомана, с напречно сечение 8 mm и с 16 щифта
с дължина 15 mm и диаметър 2 mm.
2.4. Негорима плоскост (плоча), върху която
се разполага металната рамка.
2.5. Шестоъгълна гайка с маса (30 ± 2) g, с
размер M16, изработена от неръждаема стомана.
2.5. Пещ за нагряване на гайката до температура (500 ± 25) °C.
2.5. Щипки за захващане на гайката.
3. Условия на изпитване:
3.1. Температура на околната среда – (20 ±
10) °C.
3.2. Одеялото се поставя свободно, ненамачкано и без гънки върху плоска и гладка
повърхност. Образците за изпитване се маркират
и срязват, като се използва поставката и се маркира позицията на щифтовете върху материала.
Подготвя се същият брой части от изкуствената
кожа от PVC.
3.3. Металната рамка се разполага върху негоримата плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея
се поставя изкуствената кожа от PVC с релефната
страна нагоре, а в непосредствен контакт с нея
се монтира опитният образец.
3.4. Гайката се нагрява в пещта до (450 ± 25) °C.
Като се използват щипките, гайката се изважда
от пещта и се поставя в центъра на монтирания
върху рамката образец. Гайката престоява 15 s,
след което се отстранява.
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3.5. Изследват се горната повърхност на изкуствената кожа от PVC и образецът за изпитване.
Не трябва да има увреждания, изглаждания и
нарушаване релефа на повърхността на изкуствената кожа от PVC или прогаряне на образеца.
III. Да удовлетворяват критериите за електрическо съпротивление, както следва:
1. Количество на образците за изпитване –
3 броя противопожарни одеяла тежък тип.
2. Апаратура и материали:
2.1. Маса със стоманено или алуминиево
покритие.
2.2. Мегаомметър с постоянно напрежение,
500 V.
2.3. Плосък правоъгълен проводим положителен електрод с размери (450 ± 2) mm x (150
± 2) mm и обща маса 5 kg.
3. Условия на изпитване:
3.1. Преди изпитване одеялата се кондиционират в продължение на 48 часа при температура
на въздуха (20 ± 5) °C и относителна влажност
от 50 % до 70 %. След кондициониране одеялата
да не се излагат на различна температура или
относителна влажност за повече от 5 минути
преди изпитването.
3.2. Мегаомметърът се разполага и свързва
с масата и положителния електрод. Одеялото
се полага на масата, а мегаомметърът се настройва съобразно инструкциите на производителя. Положителният електрод се движи по
повърхността на одеялото и се проверява цялата
площ на образеца.
3.3. Електрическото съпротивление на одеялото трябва бъде най-малко 1 MΩ във всяка
измерена точка.
IV. Да са маркирани, както следва:
1. „Противопожарно одеяло тежък тип“;
2. наименование и адрес на производителя;
3. наименование или номер на нормативния
документ, на който отговаря одеялото;
4. допълнителна информация върху одеялото
или неговата кутия (опаковка), съдържаща:
4.1. инструкции за употреба (за предпочитане
включващи пиктограми) на лицевата им част;
4.2. моделът, партиден или сериен номер,
позволяващ идентификацията на одеялото;
4.3. размерът на одеялото в квадратни метри;
4.4. инструкции за проверка, поддръжка и обслужване, включително и инструкции за сгъване
и информация по отношение на изхвърляне на
одеялото в случай на повреда или замърсяване.

Приложение № 2
към чл. 9, т. 2
Изисквания към системата за фабричен производствен контрол, въведена от производителя
на продукти за пожарогасене
1. Системата за фабричен производствен
контрол трябва да отговаря на изискванията,
описани в следните точк и от БДС EN ISO
9001:2008 „Системи за управление на качеството.
Изисквания (ISO 9001:2008)“.
– 4.2 (Изисквания за документацията) с изключение на 4.2.1 а).
– 5.1 e) (Осигурява наличието на ресурси).
– 5.5.1 (Отговорности и пълномощия).
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– 5.5.2 (Представител на ръководството).
– 6 (Управление на ресурсите).
– 7.1 (Планиране на създаването на продукта), с изключение на 7.1 а).
– 7.2.3 с) (Обратна информация от клиенти,
включително техни рекламации).
– 7.4 (Закупуване).
– 7.5 (Производство и предоставяне на услуга).
– 7.6 (Управление на техническите средства
за наблюдение и измерване).
– 8.2.2 (Вътрешен одит)
– 8.2.3 (Наблюдение и измерване на процесите).
– 8.2.4 (Наблюдение и измерване на продукта).
– 8.3 (Управление на несъответстващ продукт).
– 8.5.2 (Коригиращи действия).
2. Изискванията по т. 1 вк лючват и: калибриране, обу чение, записи, рек ламации и
периодични проверки на описаните в глава
втора физични и технически характеристики
на продуктите за пожарогасене.
3. Системата за фабричен производствен
контрол може да бъде част от система за управление на качеството, например в съответствие
с БДС EN ISO 9001.
4. Трябва да бъдат на лице и редовно да
бъдат калибрирани средства за извършване на
изискваните проверки.
5. На разположение трябва да бъдат записи
за проследяване на продукта.

Приложение № 3
към чл. 11, ал. 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ГДПБЗН – МВР
София 1309
ул. Пиротска 171А

И С К А Н Е
от .......................................................................... ,
(трите имена на представителя/пълномощника)
............................................................................... ,
(адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)
представляващ .....................................................
................................................................................
(наименование на юридическото лице)
в качеството на ...................................................
................................................................................
(п р о и з в о д и т е л и л и н е г о в у п ъ л н о м о щ е н
представител)
ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ: ..................................... ,
ЕГН на пълномощника ............... , № и дата на
пълномощното: ................................................... ,
За издаване на Удостоверение за съответствие
на продукт за пожарогасене с разпоредбите на
Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за
оценяване и удостоверяване на съответствието
им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на
продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
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за ...........................................................................
(наименование на продукта, марка, тип)
................................................................................
Производител на продукта: ...............................
................................................................................
(наименование на производителя и адрес)
................................................................................
................................................................................
Лице за контакти: ................................................
................................................................................
(трите имена и длъжност)
Приложения:
1. Док у менти за регист раци я на лицето,
както следва:
1.1. з а л и ц а , р е г и с т р и р а н и в Б ъ л г а рия – удостоверение за актуално вписване в търговския регистър, когато не
е посочен единен идентификационен
код по Закона за търговския регистър;
1.2. з а л и ц а , р е г и с т р и р а н и в ч у ж б ина – оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго
удостоверение според законите на
държавата по регистрация на юридическото лице), като:
1.2.1. к огато лицето е регистрирано
в държава, която е страна по
Конвенцията за премахване на
изискванията за легализация на
чуждестранни публични актове
(ДВ, бр. 45 от 2001 г.), документите трябва да бъдат заверени в
съответната държава с апостил
и да бъдат преведени на български език;
1.2.2. к огато лицето е регистрирано в
държава, която не е страна по
Конвенцията за премахване на
изискванията за легализация на
чуждестранни публични актове,
документите трябва да бъдат
легализирани и преведени на
български език.
2. К огато искането се подава от упълномощен представител – документ за упълномощаване от производителя (заверен с
нотариална заверка; заверен с апостил
или легализиран). Пълномощното трябва
да съдържа действията, които упълномощеният представител може да извършва,
с цел полу чаване на удостоверение за
съответствие на продукта за пожарогасене.
3. Документи (протоколи, доклади и др.) с
резултати от изпитване от акредитирани
лаборатории, удостоверяващи изпълнението на изискванията съгласно глава втора
от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене,
редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изиск вани я,
задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за
пожарогасене и за реда за осъществяване
на контрол.
4. Удостоверение за фабричен производствен
контрол, издадено от орган, акредитиран в
съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008
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на Европейския парламент и на Съвета
от 9 юли 2008 г., или сертификат, издаден
от акредитиран орган за сертификация на
системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството,
съответстваща на БДС EN ISO 9001 „Системи
за управление на качеството. Изисквания“.
5. З а носимите и возимите пожарогасители – техническото досие на продукта.
6. Документ за внесена държавна такса по
Тарифа № 4 за таксите, които се събират
в системата на МВР по Закона за държавните такси.
Забележки: 1. Удостоверението се издава за един
продукт. При внасяне на искане за серия
продукти удостоверение се издава за
всеки един продукт поотделно.
2 . Приложените документи, представени на чужд език, трябва да бъдат
придружени с точен превод на български език.
3. Приложените копия на документи
трябва да са заверени, с подпис и печат
на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване „Вярно с оригинала“
на всяка страница.
4 . С едно искане може да бъде заявено
издаване на удостоверение за не повече
от 5 продукта, като за всеки продукт
се внася определената държавна такса.
Дата:			
Подпис:

Приложение № 4
към чл. 14, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛ А ВН А ДИРЕК ЦИ Я „ПОЖ А РН А БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
Гр. София 1309, ул. Пиротска 171А
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
за съответствие на продукт за пожарогасене с
разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене
и за реда за осъществяване на контрол
(на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906
от 2015 г. за изискванията към продуктите за
пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания,
задълженията на производителите, вносителите
и дистрибуторите на продукти за пожарогасене
и за реда за осъществяване на контрол)
рег. №........................../.....................20__ г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ: .......................................
................................................................................
(наименование на продукта, марка, тип)
2. ЗА ЯВИТЕЛ: .....................................................
................................................................................
(наименование и адрес)
3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: ..........................................
................................................................................
(наименование и адрес)
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4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА
ПРОДУКТА: ........................................................
................................................................................
(характеристики на продукта, свързани с удовлетворяване на изискванията към него)
................................................................................
5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: .......................... г.
6. УДОС ТОВЕРЕН И ЕТО СЕ ИЗД А ВА Н А
ОСНОВАНИЕ: .....................................................
................................................................................
(документи, удостоверяващи съответствието
на продукта с изискванията към него)
7. УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:
Удостоверяване на съответствието на продукта
за пожарогасене с изискванията съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за
изискванията към продуктите за пожарогасене,
редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията
на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за
осъществяване на контрол.
Удостоверението може да се обжалва по
административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния
орган, който го е издал, в 14-дневен срок от
съобщаването му по реда на АПК.
Удостоверението може да се обжалва и по
съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред
Административния съд – гр. София, в 14-дневен
срок от съобщаването му по реда на АПК.
Забележки: 1. Н астоящото удостоверение се отнася
само за този продукт.
2. Н астоящото удостоверение става
невалидно при внасяне на промяна
в компонен т и т е на п род у к та, за
който е издадено, и в случаите по
чл. 15, ал. 4 от Наредба № 8121з906 от 2015 г. за изискванията към
продуктите за пожарогасене, редът
за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания,
задълженията на производителите,
вносителите и дистрибуторите на
продукти за пожарогасене и за реда
за осъществяване на контрол.
3. И звлечения от настоящото удостоверение не може да се размножават без
писмено съгласие на ГДПБЗН – МВР.
ДИРЕКТОР:
(име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 5
към чл. 14, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛ А ВН А Д И РЕК Ц И Я „ПОЖ А РН А БЕ ЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
Гр. София 1309, ул. Пиротска 171А
Рег. № ......................., екз. № .......
..........................................201... г.
ДО ________________________
(име, презиме, фамилия)
_____________________________
(длъжност на заявителя)
УЛ. ________________________
ГР. (С.) ____________________
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Р Е Ш Е Н И Е ЗА О Т К А З
ЗА ИЗД А ВА НЕ Н А УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТ ЗА ПОЖ АРОГАСЕНЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА
№ 8121з-906 ОТ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖ АРОГАСЕНЕ,
РЕДЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ТЕЗИ
ИЗИСКВАНИЯ, ЗА ДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТОРИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖ АРОГАСЕНЕ И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА КОНТРОЛ
Във връзка с отправеното от Вас искане вх.
№ ….................…… за издаване на удостоверение
за съответствие с разпоредбите на Наредба
№ 8121з-906 от 2015 г. за изиск вани ята към
продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им
с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибу торите на
продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол на продукт: ................
...............................................................................
.............................................................................. ,
производител ...................................................... ,
органите на ГДПБЗН – МВР извършиха проверка на представената документация.
При проверката се констатира следното:
...............................................................................
(описват се констатираните несъответствия
с изискванията към продукта)
...............................................................................
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене
и за реда за осъществяване на контрол
РЕШИХ:
Отказвам издаването на удостоверение на
продукта за пожарогасене с разпоредбите на
Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за
оценяване и удостоверяване на съответствието
им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите
на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.
Решението може да бъде оспорено по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния
орган, който го е издал, в 14-дневен срок от
съобщаването му по реда на АПК.
Решението може да се оспори и по съдебен
ред чрез органа, който го е издал, пред А дминистративния съд – гр. София, в 14-дневен срок
от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР: _______________________________
(име, фамилия, подпис и печат)
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Приложение № 6
към чл. 22

ДЕКЛАРАЦИЯ
№ .....................................
1. Наименование на типа продукт: ...................
................................................................................
................................................................................
2. Партиден или сериен номер, позволяващ
идентификация на конкретния продукт: .........
................................................................................
................................................................................
3. Наименование на производителя, адрес за
контакт с производителя и място на производство на конкретния продукт (партида) ............
................................................................................
................................................................................
Дек лари ра м, че г ор еоп ис а н и я т п р од у к т
(партида):
1. съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора от
Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за
оценяване и удостоверяване на съответствието
им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите
на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол;
2. е произведен при внедрена:
система за управление на качеството, съо т ве т с т ва ща на EN ISO 9 0 01 „С ис т ем и за
управление на качеството. Изисквания (ISO
9001)“ с обхват „производство на продукти за
пожарогасене“, или
система за фабричен производствен контрол
с включени изисквания, както следва: ............
...............................................................................
...............................................................................
(описват се изискванията, на които отговаря
системата за фабричен производствен контрол)
Забележки: 1. В т. 2 се отбелязва със знак „Х“
при коя от определените 2 системи
е произведен продуктът.
2. П ри внедрена система за фабричен
производствен конт рол в т. 2 се
описва дали същата отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 9
от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
за изискванията към продуктите за
пожарогасене, редът за оценяване и
удостоверяване на съответствието
им с тези изисквания, задълженията
на производителите, вносителите
и дистрибуторите на продукти за
пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.
Настоящата декларация се издава изцяло на
отговорността на производителя по т. 3.
Производител:
................................................................................
(име, длъжност)
.................................................. ..............................
(място и дата на издаване)
(подпис)
5186
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите
и за относителния дял на средствата за труд
за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
(обн., ДВ, бр. 65 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2011 г., бр. 66 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г. и
бр. 5 от 2015 г.)
Параграф единствен. В приложение № 2
към чл. 13, ал. 4 в таблицата след ред
„
Стволови клетки – алогенна
трансплантация

„

до 40 000

25 %

“

се създава ред

Стволови клетки – алогенна и автоложна трансплантация при деца

5387

до 100 000

40 %

“
Министър:
Петър Москов

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти
за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от
2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 48
от 2014 г. и бр. 30 от 2015 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата след думите
„чл. 262, ал. 6, т. 1“ се добавя „и т. 2“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „предназначени
за домашно лечение“.
2. Създава се т. 1а:
„1а. условията и редът, по които НЗОК
заплаща извън стойност та на оказваните
медицински услуги лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, приложими при
лечението на злокачествените заболявания в
болничната медицинска помощ.“.
3. В т. 3 думите „с наредбата по чл. 45, ал. 3“
се заменят с „в списъка по чл. 45, ал. 4“.
4. В т. 5 думите „с наредбата по чл. 45, ал. 3“
се заменят с „в списъка по чл. 45, ал. 4“.
5. Точка 6 се изменя така:
„6. условията, критериите и редът за договаряне на отстъпки за лекарствени продукти,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 5

включени или за които е подадено заявление за
включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ,
приложими при лечението на злокачествените
заболявания в болничната медицинска помощ
и заплащани от НЗОК извън стойността на
оказваните медицински услуги;“.
6. В т. 7 думата „условията“ се заменя с
„критериите“.
7. в т. 8 думата „договаря“ се заменя с
„провеж да задължително централизирано
договаряне на“.
8. Точка 9 се изменя така:
„9. условията, критериите и редът за договаряне на отстъпки за лекарствени продукти,
включени или за които е подадено заявление
за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „т. 1“ се
добавя „1а“.
2. В т. 1 думата „получени“ се заменя с
„отпуснати“.
§ 4. В чл. 4 думите „с наредбата по чл. 45,
ал. 3“ се заменят с „в списъка по чл. 45, ал. 4“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 6. Създава се чл. 9б:
„Чл. 9б. Лекарствените продукти по чл. 45,
ал. 10 ЗЗО, за които не са договорени отстъпки по реда на тази наредба, не се заплащат
от НЗОК.“
§ 7. Създава се чл. 10д:
„Чл. 10д. Лекарствените продукти по чл. 45,
ал. 13 ЗЗО, за които не са договорени отстъпки по реда на тази наредба, не се заплащат
от НЗОК.“
§ 8. В глава втора се създава раздел III с
членове 10е, 10ж, 10з и 10и:
„Раздел III
Условия и ред за заплащане извън стойността
на медицинските услуги на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, приложими
при лечението на злокачествени заболявания
в болничната медицинска помощ
Чл. 10е. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща по реда на тази наредба
извън стойността на оказваните медицински
услуги лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, включени в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, приложими
при лечението на злокачествените заболявания,
заплащани в болничната медицинска помощ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се заплащат след получаване на писмено заявление
от притежателя на разрешението за употреба
или негов упълномощен представител, че
желае съответният лекарствен продукт да се
заплаща по реда на тази наредба съгласно
приложение № 1а.
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(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага
копие от влязлото в сила решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти.
(4) При постъпване на заявлението по ал. 2
НЗОК се задължава:
1. да дефинира НЗОК код за всеки лекарствен продукт;
2. да даде указания относно предписването и отпускането на лекарствените продукти
съобразно терапевтичните схеми за лечение,
установени в националния рамков договор за
медицинските дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО и
действащата нормативна уредба;
3. да изготви съответните електронни формати за лицата, на които заплаща.
(5) В срок до един месец от изготвяне на
информацията по ал. 4 същата се публикува
на интернет страницата на НЗОК.
(6) Заплащането на включените през годината в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ
лекарствени продукти с нови международни
непатентни наименования по ал. 1 и нови показания на съдържащите се в списъка лекарствени продукти по международно непатентно
наименование, които не са заплащани, започва
от началото на следващата календарна година.
(7) Списъкът с лекарствените продукти по
ал. 1, за които са подадени заявления по ал. 2,
съдържащ международни непатентни наименования, търговски наименования и съответната
дата, от която НЗОК ги заплаща, се публикува
на официалната интернет страница на НЗОК.
Чл. 10ж. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствените продукти по
чл. 10е, ал. 1 на изпълнителите на болнична
медицинска помощ, оказали съответните медицински услуги на задължително здравноосигурени лица със злокачествени заболявания.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се заплащат в случай, че са предписани, приложени
и отчетени, както и медицинските услуги са
оказани и отчетени при условията и по реда,
установени в ЗЗО, наредбата по чл. 45, ал. 2
ЗЗО и националния рамков договор за медицинските дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 10з. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите на
болнична медицинска помощ за приложени от
тях при извършване на медицинските услуги
лекарствени продукти по чл.10e, ал. 1 след
представяне на фактура или електронна фактура; спецификация за приложени лекарствени
продукти и „Отчет за лечение с лекарствени
продукти по клинични процедури/процедура за
интензивно лечение или по клинични пътеки
в областта на онкологията, онкохематологията
и неонатологията“ по образци съгласно националния рамков договор за медицинските
дейности по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
(2) Изпълнителите на болнична медицинска
помощ представят отчетните документи по ал. 1
ежемесечно в съответната районна здравно-
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осигурителна каса по утвърден график до осмия работен ден на месеца, следващ отчетния.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща ежемесечно лекарствените продукти
по чл. 10e, ал. 1 след проверка на отчетните
документи по ал. 1.
(4) Плащанията на изпълнителите на болнична медицинска помощ се извършват от РЗОК
до 30-о число на месеца, следващ отчетния.
(5) Приложените и отчетени лекарствени
продукти по чл. 10e, ал. 1 се заплащат при
условия и по ред, определени в тази наредба
и сключените между НЗОК и изпълнителите
на болнична медицинска помощ договори по
чл. 59, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 10и. Лекарствените продукти по чл. 45,
ал. 19 ЗЗО, за които не са договорени отстъпки по реда на тази наредба, не се заплащат
от НЗОК.“
§ 9. В чл. 12, ал. 1 думите „включени в
наредбата по чл. 45, ал. 3“ се заменят с „определени в списъка по чл. 45, ал. 4“.
§ 10. В чл. 18, ал. 1 след думите „чл. 1, т. 5“
се добавя „предназначени за заболявания, определени в списъка по чл. 45, ал. 4 ЗЗО“.
§ 11. В глава четвърта се правят следните
изменения и допълнения:
1. Заглавието на глава четвърта се изменя
така:
„Условия, критерии и ред за договаряне на
отстъпки за лекарствените продукти“.
2. Раздел I се изменя така:
„Раздел I
Условия, критерии и ред за провеждане на
задължително централизирано договаряне на
отстъпки за лекарствени продукти, включени
или за които е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 ЗЛПХМ
Чл. 20. (1) На основание чл. 45, ал. 10 и 19
ЗЗО НЗОК ежегодно провежда задължително
централизирано договаряне на отстъпки за:
1. лекарствени продукти, включени или за
които е подадено заявление за включване в
ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, за които
стойността, заплащана от НЗОК, се изчислява
чрез групиране, в което не участват лекарствени
продукти на други притежатели на разрешение
за употреба;
2. лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, включени или
за които е подадено заявление за включване в
ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ;
3. лекарствени продукти от ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, включени в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, приложими
при лечението на злокачествените заболявания,
заплащани в болничната медицинска помощ,
както следва:
а) лекарствени продукти, включени или за
които е подадено заявление за включване в ПЛС,
за които стойността, заплащана от НЗОК, се
изчислява чрез групиране, в което не участват
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лекарствени продукти на други притежатели
на разрешение за употреба;
б) лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, включени или
за които е подадено заявление за включване в
ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ.
(2) Договарянето по ал. 1 се провежда с
притежателите на разрешенията за употреба
на съответните лекарствени продукти или с
техни упълномощени представители.
Чл. 21. (1) За лекарствените продукти по
чл. 20, ал. 1 НЗОК договаря следните видове
отстъпки:
1. отстъпка под формата на възстановяване
на разходи (компенсация) в общ размер на не
по-малко от 10 на сто от разходите на НЗОК за
съответно тримесечие за всички лекарствени
продукти по чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО на един
притежател на разрешение за употреба/негов
упълномощен представител или на различни
притежатели на разрешения за употреба, които са упълномощили един общ представител,
разпределена изцяло в полза на НЗОК; притежателят на разрешение за употреба/негов
упълномощен представител разпределя общия
размер на компенсацията по своя преценка
върху всеки лекарствен продукт, което е част
от договора му с НЗОК и не се оповестява
публично;
2. отстъпка чрез участие в споразумение
за финансови условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
и достъп до ефективно лекарствено лечение,
между НЗОК и притежатели на разрешения за
употреба/техни упълномощени представители
или различни притежатели на разрешения за
употреба, които са упълномощили един общ
представител;
3. медицински услуги, осигурявани за сметка
на притежателя на разрешението за употреба,
свързани с диагностиката и проследяването
на лечението на заболяване със съответните
лекарствени продукти, като видът, стойността
и изпълнителите на медицинските услуги се
определят с решение на надзорния съвет на
НЗОК;
4. отстъпка от стойността за опаковка,
изчислена на база референтната стойност на
съответния лекарствен продукт по чл. 45, ал. 10
ЗЗО, заплащан частично от НЗОК, която се
разпределя изцяло в полза на съответното
здравноосигурено лице.
(2) За лекарствен продукт с ново международно непатентно наименование, за който е
подадено заявление за включване в позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или т. 2
ЗЛПХМ, задължително се договаря отстъпка
от заявената цена на лекарствения продукт
съобразно прогнозния бюджет на НЗОК за
съответния договорен период; договарянето
на отстъпката е условие за включване на лекарствения продукт в позитивния лекарствен
списък съгласно чл. 262, ал. 10 ЗЛПХМ и не се
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счита за проведено задължително договаряне
на отстъпки като условие за заплащането му
от НЗОК.
(3) Всеки притежател на разрешение за
употреба/негов упълномощен представител
договаря по свой избор една от отстъпките по
ал. 1, т. 1 и 2 или комбинация от отстъпки по
ал. 1, т. 1 и 3 или по ал. 1, т. 2 и 3; отстъпката
по ал. 1, т. 4 не се предоставя самостоятелно,
а задължително се комбинира с отстъпка по
ал. 1, т. 1 или т. 2, като може да се включи и
отстъпка по ал. 1, т. 3.
(4) Ежегодно в срок до 15 септември притежателите на разрешения за употреба/техните
упълномощени представители уведомяват
писмено НЗОК коя от отстъпките по ал. 1,
т. 1 и 2 избират да договарят и не могат да
променят своя избор.
Чл. 22. (1) Отстъпките по чл. 21, ал. 1, т. 1
се възстановяват пряко на НЗОК от притежателя на разрешението за употреба/неговия
упълномощен представител от извършените от
НЗОК разходи за заплащането им след края
на всяко тримесечие.
(2) Отстъпките по чл. 21, ал. 1, т. 2 се предоставят на НЗОК съгласно споразумението,
което се изготвя от НЗОК и съдържа:
1. условията и реда за споделяне на финансовите рискове от ръста на разходите на НЗОК
за лекарствени продукти между притежателите
на разрешения за употреба или техни упълномощени представители;
2. ръстът на разходите на НЗОК за лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10 и 19 и
на други лекарствени продукти, предмет на
споразумението, при надвишаването на който
притежателите на разрешения за употреба
или техните упълномощени представители ще
възстановяват увеличените разходи на НЗОК
за лекарствени продукти чрез предоставяне
на отстъпки;
3. документацията и документооборота;
4. задълженията на страните по информационното осигуряване и обмена на информация;
5. условията и реда за предоставяне на
безусловни и неотменяеми банкови гаранции,
които обезпечават възстановяването на средства на НЗОК;
6. последиците от неизпълнение на споразумението;
7. условията и реда за присъединяване към
споразумението;
8. условията и реда за прекратяване действието на споразумението;
9. други въпроси, относими към споразумението.
(3) Ежегодно в срок до 1 септември НЗОК
публикува на официалната си интернет страница проекта на споразумение и покана към
притежателите на разрешения за употреба/
техни упълномощени представители за договаряне на отстъпки съгласно споразумението.
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(4) Притежателите на разрешения за употреба или техните упълномощени представители
подават заявление, че желаят да се присъединят
към споразумението в срок, определен в него, с
всички лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10
и 19, като могат да посочат и други лекарствени
продукти, за които не е задължително договаряне на отстъпки.
(5) Въз основа на заявлението по ал. 4 НЗОК
провежда договаряне с всеки от притежателите
на разрешение за употреба на лекарствените
продукти/техни упълномощени представители,
след приключването на което притежателят на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител подписва споразумението и се
счита за присъединил се към него.
(6) Размерът на всички договорени отстъпки
по споразумението следва да води до пълно
възстановяване на увеличените разходи на
НЗОК за лекарствените продукти над ръста
по ал. 2, т. 2.
(7) Споразумението влиза в сила за договорения в него период след положителни становища
на министъра на финансите и министъра на
здравеопазването.
(8) Националната здравноосигурителна каса
публикува на официалната си интернет страница
информация за сключеното споразумение, без
да посочва размера на договорените отстъпки.
(9) Договорената отстъпка съгласно чл. 21,
ал. 1, т. 3 се предоставя в натура под формата
на извършване на договорените медицински
услуги.
(10) Общият размер на договорените отстъпки за лекарствените продукти на притежател
на разрешение за употреба/негов упълномощен
представител не може да бъде по-нисък от
размера на договорените отстъпки за предходната година.
Чл. 23. (1) Националната здравноосигурителна каса ежегодно до 1 октомври публикува на
официалната си интернет страница покана до
притежателите на разрешения за употреба на
лекарствените продукти по чл. 20, ал. 1/техни
упълномощени представители за представяне
на предложения за отстъпки по чл. 21, ал. 1,
т. 1, 3 и 4.
(2) Поканата по ал. 1 съдържа:
1. адресатите на поканата;
2. видовете лекарствени продукти, обект на
договарянето;
3. краен срок за подаване на предложенията;
4. място и начин за подаване на предложенията и лице за контакт – служител на НЗОК.
(3) В едномесечен срок от публикуване на
поканата по ал. 1 притежателят на разрешението за употреба на лекарствен продукт/негов
упълномощен представител представя в НЗОК
предложение за отстъпка/и.
(4) В случаите по чл. 4а, ал. 1, 3 и 5 при
определено ниво на заплащане 100 на сто, както
и в случаите по чл. 4а, ал. 6 притежателите на
разрешения за употреба на лекарствени продукти/техните упълномощени представители
подават предложения за отстъпки не по-късно
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от 20 работни дни преди изтичане на съответния дванадесетмесечен период за обобщаване
на информацията от НЗОК.
(5) Към предложенията по ал. 3 притежателите на разрешения за употреба на лекарствени
продукти/техните упълномощени представители прилагат следните документи:
1. документ/и, удостоверяващ/и представителната власт на кандидата;
2. пълномощно за участие в договарянето – в
случаите на упълномощаване;
3. други относими документи.
(6) Предложенията се подават в деловодството на Централното управление на НЗОК
в запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост, върху който се посочват подателят и
адрес за кореспонденция.
Чл. 23а. (1) Разглеждането на предложенията по чл. 23 и договарянето на отстъпки се
извършва от постоянно действаща комисия от
служители в НЗОК, определена със заповед на
управителя на НЗОК. В заповедта се определя
председател на комисията, негов заместник и
резервни членове.
(2) В състава на комисията задължително
се включват правоспособен юрист, лекар/магистър-фармацевт и икономист.
(3) Членовете на комисията са длъжни да
пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали
във връзка със своята работа в комисията, за
което подписват декларация.
(4) Комисията по ал. 1 извършва проверка
на постъпилите предложения за съответствието им с изискванията на наредбата, като има
право да поиска от кандидата в 3-дневен срок
да отстрани установените нередовности и/или
да предостави допълнителна информация.
(5) В случай че участник не отстрани нередовностите и/или не предостави изисканата
допълнителна информация в определения
срок, се счита, че за съответните лекарствени
продукти не са договорени отстъпки.
(6) Председателят или неговият заместник и
двама от членовете на комисията се подписват
върху всяка страница от предложението на
кандидата.
(7) Комисията по ал. 1 изготвя график за
датата и часа за провеждане на преговори с
допуснатите участници. Графикът се обявява
на официалната интернет страница на НЗОК
не по-късно от 5 работни дни преди започване
на преговорите, за което участниците се считат
за уведомени.
(8) При необходимост или по преценка на
комисията участник може да бъде поканен
втори път за провеждане на преговори по допълнително определен график.
(9) Комисията съставя протоколи за своята
работа и с решение обявява резултатите от
проведеното договаряне, като посочва:
1. за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 1 – реда
за определяне на размера на договорената отстъпка и разпределението на общия размер на
компенсацията върху всеки лекарствен продукт;
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2. за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 3 – вида,
стойността и изпълнителите на заплащаните
медицински услуги;
3. за отстъпки по чл. 21, ал. 1, т. 4:
а) размера на договорените отстъпки;
б) стойността на опаковка, получена в резултат на намалената с договорената отстъпка
цена на лекарствените продукти.
(10) В 10-дневен срок от утвърждаване на
решението по ал. 9 от управителя на НЗОК
комисията изготвя проект на договор, който
представя на управителя на НЗОК.
(11) Управителят на НЗОК в 7-дневен срок
от получаване на проекта по ал. 10, но не
по-късно от 31 декември на текущата година
сключва договор със съответния притежател
на разрешение за употреба/негов упълномощен
представител. В договора се посочват:
1. договорените отстъпки по ал. 9;
2. условията и редът, по които се предоставя
информация между страните;
3. други условия.
(12) Договорите по ал. 11 влизат в сила от
началото на следващата календарна година.
За лекарствени продукти по чл. 20, ал. 1, т. 2,
за които е подадено заявление за включване
в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, и по
чл. 20, ал. 1, т. 3, буква „б“, за които е подадено заявление за включване в ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, договорите влизат в сила
при условие, че лекарственият продукт бъде
включен в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1, съответно
по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ.
(13) За лекарствените продукти по чл. 20,
ал. 1, т. 2 и т. 3, буква „б“ в договорите се съдържат и критерии за предписването им, както
и прогнозен брой пациенти.
(14) Екземпляр от сключените договори за
отстъпки за лекарствените продукти по чл. 45,
ал. 10 и 19, за които е подадено заявление
за включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1,
съответно по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, се
предоставя от НЗОК на Националния съвет
по цени и реимбурсиране съгласно чл. 262,
ал. 10 ЗЛПХМ.
(15) Договорените отстъпки са задължителни за срока на действие на договорите и не
могат да се изменят по начин, който води до
увеличаване на разходите на НЗОК.
(16) В срока на действие на договорите могат
да се сключват допълнителни споразумения за
по-високи размери на отстъпките, които влизат
в сила от датата на сключването им.
Чл. 23б. (1) В случаите по чл. 22, ал. 1 договорената отстъпка се предоставя след приключване на всяко тримесечие от притежателя
на разрешението за употреба на лекарствения
продукт/неговия упълномощен представител
чрез директно плащане на НЗОК след подписване на протокол съгласно приложение
№ 8а, придружен със справка за количествата
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от лекарствения продукт по електронен отчет
съгласно чл. 8, ал. 3, заплатени от НЗОК през
съответния период.
(2) Националната здравноосигурителна каса
представя на притежателя на разрешението за
употреба/неговия упълномощен представител
справката по ал. 1 в 30-дневен срок от изтичане
на отчетния период.
(3) Притежателят на разрешението за употреба/негов упълномощен представител осъществява директното плащане към НЗОК в
10-дневен срок след получаване на справката
по ал. 1.
(4) За обезпечаване на плащанията по ал. 3
притежателят на разрешението за употреба/
негов упълномощен представител учредява
в полза на НЗОК безусловна и неотменяема
гаранция със срок не по-малко от 15 месеца и
размер не по-малко от 120 на сто от стойността
на договорената отстъпка върху прогнозния
годишен разход за лекарствените продукти от
съответната група. Прогнозният дял се определя
ежегодно за всеки притежател на разрешение
за употреба/негов упълномощен представител.
За тази част от прогнозата могат да се изискват
и използват прогнози на притежателите на
разрешения за употреба/техни упълномощени
представители.
(5) В едномесечен срок от приключване на
договарянето НЗОК публикува на официалната
си интернет страница обща информация за договорените отстъпки, без да посочва размера им.
(6) Всеки търговец на едро може да подаде
уведомление чрез притежателя на разрешението
за употреба до НЗОК, че желае да разпространява лекарствени продукти с договорените
отстъпки.
(7) В 3-дневен срок от постъпване на уведомлението по ал. 6 НЗОК дефинира код на
търговец на едро.
Чл. 23в. (1) Отстъпки могат да се договарят
през цялата календарна година по реда, установен в този раздел, за лекарствени продукти:
1. с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за
включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 или
2 ЗЛПХМ;
2. включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1
и 2 ЗЛПХМ, за които чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО
не предвиждат задължително централизирано
договаряне на отстъпки.
(2) Договорите за отстъпки по ал. 1, т. 1
влизат в сила от началото на следващата
календарна година, а тези по ал. 1, т. 2 – от
датата на сключването им.“
3. В заглавието на раздел II след думите „ред
за“ се добавя „задължително централизирано“.
4. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 думата „договаря“ се заменя с
„провежда задължително централизирано договаряне“ и след „представители“ се добавя „на“;
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б) в ал. 2 думите „договаря отстъпки по
чл. 24, ал. 1“ се заменят с „провежда договарянето по ал. 1“;
в) в ал. 3 се създават изречения второ и
трето със следното съдържание: „Договорените
отстъпки са задължителни за срока на действие
на договорите и не могат да се изменят по
начин, който води до увеличаване на разходите
на НЗОК. През календарната година могат
да бъдат договаряни допълнително по-високи
размери на отстъпките.“
5. Раздел III се отменя.
§ 12. Създава се приложение № 1а към
чл. 10е, ал. 2:
„Приложение № 1а
към чл. 10е, ал. 2
З А Я В Л Е Н И Е
от .....................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешението за употреба)
със седалище и адрес на управление: .............. .
................................................................................. ,
представлявано от: ...............................................
................................................................................. ,
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на: притежател на разрешение
за употреба/упълномощен представител
(невярното се зачертава)
с документ, удостоверяващ представителната
власт: ......................................................................
За съобщения и контакти:
Адрес: ......................................................................
Име: ...................................................................
Телефон ................. Факс ............ E-mail .............
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 10е, ал. 2 от Наредба № 10
от 2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2
от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели, както и
на лекарствени продукти за здравните дейности
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, заявявам, че желая да се заплащат от НЗОК следните
лекарствени продукти:
1. ..............................................................................
(наименование на лекарствения продукт, лекарствена
форма и окончателна опаковка)
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
Към настоящото заявление прилагам следните
документи:
1. Копие от влязло в сила решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти.
(прилагат се решенията за всеки един от посочените
по-горе в заявлението продукти)
2. ..............................................................................
3. ..............................................................................
Дата: ............... 			
...............................
(подпис и печат
на заявителя)“
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§ 13. Приложение № 8 към чл. 21, ал. 3
и 4 се отменя.
§ 14. В приложение № 8а към чл. 22, ал. 11
се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „към чл. 22, ал. 11“
се заменят с „към чл. 23б, ал. 1“.
2. Думите „За посочения период дължимата компенсация за сметка на притежателя
на разрешение за употреба/негов упълномощен негов представител на договорена
част от извършените от НЗОК разходи за
заплащане на отпуснати и отчетени към
НЗОК опаковки от лекарствения продукт
възлиза на:“ се заменят със „За посочения
период дължимата компенсация за сметка
на притежателя на разрешение за употреба/
негов упълномощен негов представител за
заплащане на отпуснати и отчетени към
НЗОК лекарствени продукти възлиза на:“.
3. Думите „член 20а, ал. 3“ се заменят с
„чл. 23б, ал. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. (1) Първото договаряне по реда на
тази наредба на отстъпки за лекарствените
продукти по чл. 45, ал. 10 и 19 ЗЗО започва
в срок 10 работни дни от влизането є в сила,
като НЗОК отправя покани за договаряне до
притежателите на разрешение за употреба
за представяне на предложения за отстъпки и публикува на интернет страницата си
споразумението по чл. 22, ал. 2.
(2) В срок до 10 работни дни от публикуване на поканите и споразумението по
чл. 22, ал. 2 притежателите на разрешения
за употреба/техни упълномощени представители заявяват коя от отстъпките по чл. 21,
ал. 1, т. 1 или 2 избират да договарят и не
могат да променят своя избор.
(3) Договарянето по ал. 1 се извършва по
реда на глава четвърта.
(4) Сключените в резултат на договарянето
по ал. 1 договори влизат в сила:
1. от датата, от която НЗОК започва да
заплаща лекарствения продукт при условията
на глава втора, раздел I, съответно раздел
III, в случай че лекарственият продукт бъде
включен в ПЛС – за лекарствени продукти
с ново меж дународно непатентно наименование, за които е подадено заявление за
включване в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и
2 ЗЛПХМ;
2. от датата на влизане в сила на наредбата – за всички останали лекарствени
продукти, а за споразумението по чл. 22,
ал. 2 – от договорения в него период.
(5) Договорите по ал. 3, т. 1 и 2 са със
срок на действие до 31.12.2016 г., а споразумението по чл. 22, ал. 2 – за договорения в
него период на действие.
§ 16. (1) При първото договаряне с притежателите на разрешения за употреба или техни
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упълномощени представители на отстъпки по
чл. 21, ал. 1, т. 1 размерът на общата отстъпка е не по-малко от 20 на сто от разходите
на НЗОК за периода от влизане в сила на
наредбата до края на 2015 г.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилага
чл. 22, ал. 10.
§ 17. Националната здравноосигурителна
каса спира да заплаща за лекарствени продукти по чл. 45, ал. 10, 13 и 19 ЗЗО, за които
не са договорени отстъпки.
§ 18. Притежателите на разрешения за
употреба на лекарствени продукти по чл. 10е,
ал. 1, които към момента на влизане в сила
на наредбата са включени в ПЛС по чл. 262,
ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ, в 30-дневен срок от влизането є в сила подават заявление по образец
съгласно приложение №1а към чл. 10е, ал. 2.
§ 19. Наредбата влиза в сила от датата
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър
Петър Москов
5404

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата
на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от
2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от
2005 г., бр. 47 от 2006 г., бр. 51 и 74 от 2007 г.,
бр. 7 и 27 от 2008 г., бр. 52 от 2009 г., бр. 42 от
2010 г., бр. 37 и 70 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г.,
бр. 24 и 51 от 2013 г. и бр. 23 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 12 думите „при целодневна организация на учебно-възпитателния процес“
се заличават.
2. Точка 20 се отменя.
§ 2. В чл. 15, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думата „ЕГН“ се заменя с „дата
на раждане“.
2. В т. 5 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
3. В т. 6 след скобите се поставя запетая
и се добавя „средна месечна посещаемост“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. с т р а н и ц и с р е з у л т ат и т е о т п р едучилищната подготовка по образователни
направления за всяко дете: име, презиме и
фамилия на детето, резултати по образователни направления – в началото и в края
на годината, имена, фамилии и подписи на
учителите в подготвителната група; подпис
на директор;“.
5. В т. 8 думите „по образователни направления, утвърдено от директора“ се заменят
с „по образователни направления и по образователни ядра, утвърдено от директора“.
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§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дневникът на група е предназначен
за групи в интернат, полуинтернат, общежитие или за дейностите от целодневната
организация на учебния ден или за дейностите за психологическа подкрепа в детската
градина, училище, за ресурсните центрове
за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности, както и за извънучилищните педагогически учреждения. В
дневника се записва информацията за учебно-възпитателния процес или за дейностите
за психологическа подкрепа в една група за
една учебна година.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „при целодневна организация на учебно-възпитателния процес“ се
заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. тит улна ст раница корица – наименование на министерството, наименование
на документа „дневник на група“, вида на
групата, за учебната година, вид, пълно наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на учителите,
възпитателите или другите педагогически
специалисти и на директора; кръгъл печат;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. ст раница с у казание за водене на
дневника;“
г) в т. 5 думите „име и фамилия, служебен
и домашен телефон на класния ръководител“
се заменят с „име и фамилия на ръководителя на групата, телефон“;
д) точка 8 се изменя така:
„8. страници – седмично разписание на
дейностите по дати и дни от седмицата и
тема; отсъстващи деца/ученици, причини;
фамилия и подпис на педагогическия специалист;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дневникът се води от учителя/възпитателя на групата или от друг педагогически
специалист.“
§ 4. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „обща
годишна оценка с думи;“ се добавя „форма
на обучение;“, а думата „задоволителен“ се
заменя със „среден“.
§ 5. Член 24 се отменя.
§ 6. В чл. 25, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавят думите „списък
на учителите по отделните учебни предмети;“.
2. В т. 4 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
3. В т. 5 думата „ЕГН“ се заменя с „дата
на раждане“.
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4. Точка 6 се изменя така:
„6. седмичното разписание по дни и часове;
място за фамилия и полагане на подпис от
учителите; място за нанасяне номерата на
отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците – пренесени
и за седмицата;“.
§ 7. В чл. 26, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
2. В т. 4 думата „ЕГН“ се заменя с „дата
на раждане“, а думите „в кое училище и
кой клас е бил ученикът миналата учебна
година“ се заличават.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. седмично разписание по дни и часове;
място за фамилия и полагане на подпис от
учителите; място за нанасяне номерата на
отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците – пренесени
и за седмицата;“.
4. В т. 6 думата „сведение“ се заменя с
„резултати“, а след думите „резултати от
допълнителната“ се добавя „индивидуална“.
§ 8. В чл. 27, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думата „родителите“ се поставя запетая и се добавя „родителски актив“.
2. В т. 6 думата „ЕГН“ се заменя с „дата
на раждане“, а думите „за коя година е в този
клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година“ се заличават.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. седмичното разписание по дни и часове;
място за фамилия и полагане на подпис от
учителите; място за нанасяне номерата на
отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; тема на урока; сведение за отсъствията на учениците – пренесени
и за седмицата;“.
§ 9. В чл. 32, ал. 2, т. 1 думите „снимка на
лицето; подпис; наименование на документа
„личен картон“ се заменят със „снимка на
лицето; наименование на документа „личен
картон“.
§ 10. В чл. 32а, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „подпис на лицето“ се
заличават.
2. В т. 9 думите „по професия код по
СППОО; наименование на професията от
СППОО; специалност код от СППОО; наименование на специалността от СППОО“
се заличават.
§ 11. В чл. 52, ал. 1, т. 3 думите „личен
подпис;“ се заличават.
§ 12. В чл. 52б, т. 3 думите „личен подпис“
се заличават.
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§ 13. В чл. 54, ал. 3, т. 3 думите „печат; подпис; наименование на документа „свидетелство
за професионална квалификация“ се заменят
с „печат; наименование на документа „свидетелство за професионална квалификация“.
§ 14. В чл. 54а, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „личен подпис“ се заличават.
2. В т. 4 думите „празно място за попълване на кода и пълното наименование на
професията и специалността“ се заличават.
§ 15. В чл. 57, ал. 2, т. 2 думите „подпис
на притежателя“ се заличават.
§ 16. В чл. 60, ал. 3, т. 2 думите „подпис
на притежателя на дубликата“ се заличават.
§ 17. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 ду мата „НИО“ се замен я с
„Центъра за информационно осигу ряване
на образованието (ЦИОО)“.
2. Алинея 8 се отменя.
§ 18. В чл. 69, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „РИО,“ се добавя
„ЦИОО“ и се поставя запетая.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 20. Член 71 се отменя.
§ 21. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 ду мата „НИО“ се замен я с
„ЦИОО“.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 22. В чл. 84 се добавя изречение второ:
„Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1
от Правилника за издаване на българските
лични документи, приет с ПМС № 13 от
2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.).“
§ 23. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. Документите по чл. 63, 70 и 75
се изготвят и водят в електронен вид и се
подписват, съгласуват, утвърждават и предоставят по електронен път на МОН, РИО,
ЦИОО, общинската или районната администрация и финансиращите органи.“
§ 24. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За специфичните цели и изисквания
при организацията на работата в центровете
за професионално обучение могат да бъдат
използвани заявки с реквизити, утвърдени
от председателя на Националната агенция
за професионално образование и обучение.“
Министър:
Тодор Танев
5290
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 27 юли 2015 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка
с чл. 10, ал. 6 ЗНП поради допусната грешка в
Заповед № РД-14-33 от 17.06.2015 г. на министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 51 от
2015 г.) и писмо с вх. № 1002-744 от 20.07.2015 г. от
зам.-кмета на община Средец (съгласно Заповед
№ 750 от 9.07.2015 г. на кмета на община Средец)
изменям Заповед № РД-14-33 от 17.06.2015 г. за
откриване на Общински детски комплекс – гр.
Средец, както следва: адресът „ул. Копривщица“
се заменя с „ул. Перущица“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є  в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
5222

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 436
от 18 юни 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
комисията по т. 24 съгласно протокол № 22 от
27.05.2015 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 15.0023/02.037 от 9.04.2015 г. и
експертно становище изх. № 293 от 14.04.2015 г.,
издадени от „Елпром – ИЛЕП“ – ООД, София,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на: ключодържател, наподобяващ дистанционно управление за
автомобил – цвят черен, с кръгла форма, отстрани
сив метал, с кожена каишка с халка. От едната
страна са щамповани различни състояния на
общоприетите символи, използвани в дистанци-

онните (състояние: заключено – при натискането
на бутона се задейства отворът със светодиодна
светлина, отключено – при натискането на бутона
удря ток, багажник – при натискането на бутона
свети като лазер), в средата кръгла емблема на
различни марки автомобили – Мерцедес, BMW, от
другата страна сив метал, без надписи (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), представляващ
сериозен риск за здравето и безопасността на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
т. 1 от заповедта стока по реда, условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно изпитвателен протокол
№ 15.0023/02.037 от 9.04.2015 г. и експертно
становище изх. № 293 от 14.04.2015 г., издадени
от „Елпром – ИЛЕП“ – ООД, София, установяващи, че гореописната стока – ключодържател,
наподобяващ дистанционно управление за кола,
не отговаря на изискванията за безопасност по
отношение на т. 7 Маркировка и инструкции и
т. 8 Защита срещу достъп до части под напрежение на EN 60335-1:2012+А11:2014 (БДС EN 603351:2012+А11:2014 Битови и подобни електрически
уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания.),
генерираните от него импулсни разряди превишават допустимите безопасни норми и в този
аспект уредът трябва да бъде считан като опасен
за живота и здравето на потребителя.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с цел да се защитят
животът и здравето на гражданите и да не се
допусне предлагането на стока на пазара в несъответствие с нормативно установените изисквания
за безопасност съгласно EN 60335-1:2012+А11:2014
(БДС EN 60335-1:2012+А11:2014), което несъответствие би могло да доведе до риск от токов удар,
с което да се застрашат животът и здравето на
потребителя.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5176
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3385-П
от 28 юли 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1
и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 35в, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 3647 от 28.07.2015 г.
на изпълнителния съвет във връзка с Решение
№ 3371-П от 3.04.2015 г. (ДВ, бр. 28 от 2015 г.) и
Решение № 3380-П от 29.06.2015 г. (ДВ, бр. 52 от
2015 г.) за определяне на метод за продажба чрез
публично оповестен конкурс на един етап на
690 392 броя акции, представляващи 100 % от
капитала на „НИТИ“ – ЕАД, Казанлък, Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
1. Удължава следните срокове, определени в
Решение № 3380-П от 29.06.2015 г. на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 52 от 2015 г.) и в конкурсната документация, за продажба чрез публично оповестен конкурс
на един етап на 690 392 броя акции, представ
ляващи 100 % от капитала на „НИТИ“ – ЕАД,
Казанлък, както следва:
1.1. срок за представяне на документация за
съответствие – до 1.10.2015 г.;
1.2. срок за закупуване на информационен
меморандум и издаване на сертификат за регистрация – до 16.10.2015 г.;
1.3. срок за подаване на заявка за извършване
на огледи на активи на дружеството, както и
провеждане на срещи с ръководството на дружеството – до 23.10.2015 г.;
1.4. срок за извършване на огледи на активи
на дружеството и провеждане на срещи с ръководството на дружеството – до 2.11.2015 г.;
1.5. срок за извършване на срещи с представители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – до 2.11.2015 г.;
1.6. срок за внасяне на депозит за участие – найкъсно до 17 ч. българско време на 11.11.2015 г.;
1.7. срок за подаване на оферти – до 17 ч.
българско време на 11.11.2015 г.
2. Утвърждава изменения в конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен
конкурс на един етап на 690 392 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „НИТИ“ – ЕАД,
Казанлък, в съответствие с т. 1 от решението.

5135

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 76
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение, считано от 31 август
2015 г., сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „130 години от Съединението на България“ със следното описание:
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Технически параметри
емисия – 2015;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро;
проба 925/1000 с нанесено частично позлатяване;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата, околовръст надпис
„БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А“, а отдолу
номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на
емисията „2015“.
На обратната страна на монетата са изобразени
участници в Български таен централен революционен комитет (БТЦРК), а отдолу в позлатен
кръг са лъвчето от знамето на Голямоконарската
чета и девизът „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“. Околовръст е изписано „130 ГОДИНИ ОТ
СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.
Автори на художествения проект са Иван
Чолаков и Симеон Кръстев.

5269

Управител:
Д. Радев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 445
от 9 юли 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: ателие
(помещение) с идентификатор 68134.4091.169.13.151,
София, ж.к. Младост 2, бл. 214, вх. 1, ет. 21, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното му право на строеж;
ПИ с идентификатор 68134.4089.874, кв. 15, м.
Младост 3, София, ж.к. Младост 3, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“; УПИ VIII 655, кв. 9А, м. Суха река, к-с
Ботевградско шосе, София, ул. Михаил Сарафов
4, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Подуяне“.
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.

5090

Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1865
от 10 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 106 от 26.02.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 1.09.2015 г. от 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ VI-329, 330, кв. 103, м. Гео
Милев, София, ул. Ел. Багряна 18, обособена част
от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 578 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 57 800 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.08.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5091

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1866
от 10 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.,
потв. с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 15.09.2015 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I – „за административна
сграда“, кв. 58, м. Лагера, София, ул. Звездел
1 – 7, ул. Брегово 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 370 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 37 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1874
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г.,
потв. с Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 16.09.2015 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на УПИ I, кв. 57, м. Лагера, София,
ул. Звездел № 2 – 10, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 236 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.09.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1876
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.09.2015 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на почивна база „Ашиклар“,
състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид.
03928.183.10, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 395 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 39 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2015 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5094

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1647
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1325 от 20.11.2014 г. Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 20 на сто приетата с Решение
№ 1325 от 20.11.2014 г. (ДВ, бр. 100 от 2014 г.) на
ВТОбС начална цена и определя нова начална
цена в размер 736 091 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Поземлен имот
с идентификатор 10447.517.177 по КККР на гр.
Велико Търново, с площ 11 675 кв. м, заедно с
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построените в него едноетажна сграда с идентификатор 10447.517.177.1, двуетажна сграда с
идентификатор 10447.517.177.2, едноетажна сграда с
идентификатор 10447.517.177.3, едноетажна сграда с
идентификатор 10447.517.177.4 и едноетажна сграда
с идентификатор 10447.517.177.5“ – собственост
на Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 73 600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 220 827 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извършат
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
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този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.

5249

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 192
от 4 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
§ 8 ПРЗУТ, чл. 103, ал. 4, чл. 109, ал. 1, т. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 8, т. 1, чл. 112, чл. 129, ал. 1
ЗУТ, т. 1.2 от Решение № 375, взето с протокол
№ 16 от 5.09.2007 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, Наредба
№ 8 за ОСУП, Решение № 806 от 1.06.2010 г. на
Административния съд – Пловдив, влязло в сила
на 2.07.2010 г., протокол № 28, т. 15 от 14.07.2010 г.
на ЕСУТ, Заповед № 10ОА1626 от 26.07.2010 г.
за допускане на кмета на община Пловдив,
за явление с вх. № 10Ф395/3/ от 5.09.2013 г.,
придру жено със ск ица-предложение, протокол № 40, т. 7 от 18.09.2013 г. на ЕСУТ, писмо
№ 10Ф395/3/ от 23.10.2013 г. на дирекция „ОС“,
придружено с решение, взето с протокол № 77,
т. 2 от 3.10.2013 г. на комисията по чл. 2, ал. 3
НРПУРОИ, протокол № 46, т. 10 от 30.10.2013 г.
на ЕСУТ, Заповед № 13ОА3076 от 26.11.2013 г.
за допускане на кмета на община Пловдив,
заявление с вх. № 10Ф395/4/ от 6.03.2014 г. за
одобряване на проект за подробен устройствен
план, протокол № 11, т. 17 от 12.03.2014 г. на
ЕСУТ, писмо № 10Ф395/4/ от 12.05.2014 г. на
дирекция „ОС“, придружено с решение, взето
с протокол № 100, т. 8 от 16.04.2014 г. на комисията по чл. 2, ал. 3 НРПУРОИ, Заповед
№ 14ОА1304 от 26.05.2014 г. за допълнение на
Заповед № 13ОА3076 от 26.11.2013 г. за допускане,
писмо № 3766 от 27.03.2014 г. на „ЕВН България
Елек т роразп ределение“ – Е А Д, за явление с
вх. № 10Ф395/5/ от 19.11.2014 г. за одобряване на
ПУП, протокол № 54, т. 4 от 3.12.2014 г. на ЕСУТ,
писмо № 10Ф395/5/ от 3.02.2015 г. на дирекция
„ОС“, протокол № 7, т. 7 от 11.02.2015 г. на ЕСУТ,
извършено съобщаване по чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ
без постъпили възражения в законоустановения
срок съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ (обявление в ДВ,
бр. 23 от 27.03.2015 г., обявление в регионален
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вестник от 1.04.2015 г.), протокол № 18, т. 3 от
8.05.2015 г. на ЕСУТ, скици на СГКК № 28863
от 17.09.2013 г., № 28864 от 17.09.2013 г., № 28865
от 17.09.2013 г., удостоверение № 99-448-16-10-152
от 9.01.2014 г. на СГКК, предвид изложените в
предложение с вх. № 15ХІ-213 от 28.05.2015 г.
фактически основания Общинският съвет – гр.
Пловдив, одобрява:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
кв. 361, 362, 381 и 381а – стари, по плана на Трета
градска част – Пловдив, като:
• отпада о.т. 25б;
• образуват се нови о.т. 25б, 26а, 28а и 28б;
• отваря се ул. Трапезица от о.т. 25в до нови
о.т. 25б, 26а с променлив габарит мин. 7,75 м;
• отваря се ул. Хан Аспарух от о.т. 26 до о.т.
37 с ширина на платното по реализираното на
терена и с общ габарит 12 м;
• отваря се нова задънена улица с нови о.т.
28а и 28б по реализираното благоустрояване с
променлив габарит от 6,25 м до 11,25 м;
• обособява се зелена площ в улична регулация
между квартали 381 и 381а – част от реализираното благоустрояване;
• образуват се нови УПИ с отреждане, приведено в съответствие с идентификаторите по КК,
с проектни идентификатори и в съответствие с
чл. 8, т. 1 и чл. 112 ЗУТ:
 в кв. 361 – стар, за ПИ с ИД 523.2164 – УПИ
I-523.2164, общественообслужващи дейности с
ново свободно застрояване;
 в к в. 362 – стар, за част от ПИ с ИД
523.4018 – УПИ I-523.4018, комплексно застрояване, подземни гаражи и КОО със запазване
на предвиденото с действащи ПУП застрояване;
 в кв. 381а – стар, за част от ПИ с ИД
523.64 – УПИ I-523.64, комплексно застрояване,
подземни гаражи и КОО със запазване на предвиденото с действащи ПУП застрояване;
 в кв. 381 – стар, за:
– част от ПИ с ИД 523.64 – УПИ I-523.64,
общественообслужващи дейности със запазване
на предвиденото с действащи ПУП застрояване;
– ПИ с ИД 523.57, 523.58, 523.63 – УПИ II523.183, жилищно строителство, обществено обслужване с ново средно до високо застрояване,
свързано със застрояването в УПИ III;
– ПИ с ИД 523.734 – УПИ III-523.734, жилищно строителство, обществено обслужване с
ново средно до високо застрояване, свързано със
застрояването в УПИ II,
с устройствени показатели за:
– УПИ I от кв. 361 – за зона „Жг“: височина
до 3 ет./10 м; Пзастр. до 80 %; Кинт. до 3; Мин.
озеленяване – 20 %;
– УПИ I от кв. 362 и УПИ I от кв. 381а – за
зона „Смф3“: височина до 8 ет./25 м; Пзастр. до
40 %; Кинт. до 2,5; Мин. озеленяване – 40 %;
– УПИ I от кв. 381 – за зона „Смф3“: Пзастр.
до 40 %; Кинт. до 3; Мин. озеленяване – 30 %;
– УПИ II и III от кв. 381 – за зона „Жг“:
височина до 6 ет./18 м; Пзастр. до 80 %; Кинт.
до 3; Мин. озеленяване – 20 %,
по корекцията на регулацията с кафяви и зелени зачертавания, линии и надписи, нанесеното
застрояване с черни плътни, червени задължи-
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телни и ограничителни линии на застрояване,
матрици с устройствени показатели в син цвят,
коригирани със зелен цвят; граница на промяна
на режим на устройство и застрояване, нанесена
с черен цвят и коригирана със зелен цвят.
2. Схема „Електро“.
3. Таблица с устройствени показатели.

ност Захаридево, приет с Решение № 8, взето с
протокол № 14 от 2014 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“.

Председател:
И. Николов

Председател:
Ат. Крушев

5258

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 271
от 24 юли 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 трасета за външно
електроснабдяване и водоснабдяване на УПИ
019086 – Съхранение на земеделска техника и
продукция, в землището на с. Златитрап, местност Османица, приет с Решение № 1, взето с
протокол № 4 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив, чрез кмета
на община „Родопи“.

5194

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 272
от 24 юли 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 обект: Трасе за външно електроснабдяване, приет с Решение № 5,
протокол № 4 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив, за УПИ: I-035079 – жилищно
строителство, II-035079 – жилищно строителство,
в землището на с. Ягодово, местност Агълите.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

5195

Председател:
Ат. Крушев

РЕШЕНИЕ № 273
от 24 юли 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 на УПИ 43.752 – жилищно
строителство, в землището на с. Марково, мест-

5196

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 701
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Приморско, реши:
1. Одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за ПИ № 58356.72.2 за изграждане на: „Уличен
водопровод от съществуващата водомерна шахта
при водоем с V=2500м 3, в ПИ № 58356.72.2 по
ул. Секвоя през о.т. 173 до о.т. 111 по плана за
регулация на СО „Узунджата“, гр. Приморско“.
2. Посочените изменения са съгласно червените, сините и черните надписи и линии.

5291

Председател:
М. Барцулева

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1947
от 21 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе нов публичен търг с явно
наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. поземлен имот № 65231.903.384 – за гаражи, с площ 187 кв. м, идентичен с УПИ парцел
IV, кв. 23, Самоков, актуван с АОС № 11 171 от
6.07.2012 г.;
1.2. поземлен имот № 65231.903.392 – за гаражи, с площ 507 кв. м, идентичен с УПИ парцел
Х, кв. 23, Самоков, актуван с АОС № 11 179 от
6.07.2012 г.;
1.3. поземлен имот № 65231.905.423 – за гаражи, с площ 114 кв. м, идентичен с УПИ парцел
II, кв. 270А, Самоков, актуван с АОС № 11 211
от 10.07.2012 г.,
при начална тръжна цена 35 лв./кв. м и при
следните условия:
– право на участие в търга имат само живеещите в кварталите – предмет на одобрения
ПУП, доказано с постоянния адрес;
– да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден „за гаражи“ (доказва се с
декларация).
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2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 СЕСВ 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

5188

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1992
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
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1 .1 . п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 65231.912.545 с площ 728 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване, съгласно
одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г.
кадастрална карта на гр. Самоков, идентичен с
УПИ – парцел V в кв. 180А, съгласно одобрения
със Заповед № 45/1978 г. и изменен със Заповед
№ ЛС-01-48/2015 г. регулационен план на гр.
Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 13627 от 3.06.2015 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 43 680 лв. без ДДС;
1.2 . поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.912.544 с площ 760 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: ниско застрояване, съгласно
одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г.
кадастрална карта на гр. Самоков, идентичен с
УПИ – парцел VІ в кв. 180А, съгласно одобрения
със Заповед № 45/1978 г. и изменен със Заповед
№ ЛС-01-48/2015 г. регулационен план на гр.
Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 13626 от 3.06.2015 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 45 600 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
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същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

5189

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1993
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 23491.8.263
с площ 964 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ) в м. Червената земя, землище с.
Драгушиново, актуван с акт за частна общинска
собственост № 10563 от 6.04.2011 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 9640 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
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назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рия ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

5190

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1994
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
поземлен имот с площ 335 кв. м, за който е
отреден УПИ – парцел ІХ, с урегулирана площ
480 кв. м в кв. 52 по регулационния план на с.
Ярлово, при неуредени регулационни сметки за
придаваемите се по регулация 85 кв. м от имот
пл. № 746 и 60 кв. м от имот пл. № 747, актуван
с акт за частна общинска собственост № 13603
от 28.04.2015 г., вписан на 5.05.2015 г. под № 872,
под № 72, том 4, парт. книга, том 36446, в Службата по вписванията, при начална тръжна цена
5100 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

5191

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1995
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 65231.912.543
с площ 778 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, съгласно одобрената със
Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. кадастрална
карта на гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел
VІІ в кв. 180А, съгласно одобрения със Заповед
№ 45/1978 г. и изменен със Заповед № ЛС-0148/2015 г. регулационен план на гр. Самоков, ведно
със сграда, актуван с акт за частна общинска
собственост № 13625 от 03.06.2015 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 48 680 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
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1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.

5192

Председател:
С. Стойчева

РЕШЕНИЕ № 1996
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Намалява началната тръжна цена в размер
20 811 лв. без ДДС, приета с Решение № 1271
от 29.04.2010 г. на ОбС (ДВ, бр. 52 от 2010 г.) с
30 % и обявява за начална тръжна цена сумата
14 567,70 лв.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински
недвижим имот:
УПИ – парцел Х – „за магазин“, в кв. 50 по
регулационния план на с. Райово, ведно със сграда,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7262 от 29.01.2008 г., вписан на 1.02.2008 г. под
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№ 276, под № 54, том ІІ, н.д. № 261, парт. книга,
том 37, в Службата по вписванията – Самоков,
при начална тръжна цена 14 567,70 лв.
3. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
4. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-тия
ден вкл. от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
10. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
11. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
при същите условия, като сроковете по точки
5, 6, 7 и 8 са съответно 31-вият ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
12. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по точки 5, 6, 7
и 8 са съответно 52-рият ден след обявената дата
за съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
5193

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 358
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и приватиз-
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ационните оценки, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизация по ЗПСК, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, чл. 3, ал. 3,
т. 2, предл. 3, чл. 31, ал. 1 ЗПСК и чл. 5 НТК
във връзка с чл. 32, ал. 3, предл. 2, т. 1 ЗПСК
и чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6,
пред. 1 НТК и чл. 4, ал. 4 ЗПСК и при мотиви,
изложени в докладна записка, Общинският съвет – с. Ковачевци, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
приватизационна оценка и утвърждава информационен меморандум на следния обект: едноетажна полумасивна сграда – „Телчарник за 100
телета“, със застроена площ 550 кв. м, построен
в парцел 8, масив 1 по неодобрения парцеларен
план на стопански двор на с. Егълница, община
Ковачевци, целият с площ 3320 кв. м, при граници: от югоизток – път, от югозапад – парцел
7, от северозапад – път, и от североизток – път,
който телчарник е със статут на търпим строеж
съгласно § 16, ал. 1 ПРЗУТ – частна общинска
собственост съгласно АЧОС № 254 от 10.05.2007 г.,
вписан в СВ към РРС.
2. Приема решение за приватизация на следния
обект: едноетажна полумасивна сграда – „Телчарник за 100 телета“, със ЗП 550 кв. м, построена
в парцел 8, масив 1 по неодобрения парцеларен
план на стопански двор на с. Егълница, община
Ковачевци – частна общинска собственост съгласно АЧОС № 254 от 10.05.2007 г., вписан в СВ
към РРС, с данъчна оценка на имота: 8222,10 лв.
3. Определя метод за извършване на приватизация на обекта – публичен търг с явно наддаване.
4. Определя начална тръжна цена: 8896 лв.
с ДДС.
5. Определя стъпка на наддаване: 10 на сто
от началната тръжна цена.
6. Определя размер на депозита: 50 на сто от
началната тръжна цена. Краен срок за внасяне
на депозита – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Депозитът може да бъде преведен по сметка:
„ИА БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG28IABG74783300575900, BIC код на банката
IABGBGSF, или внесен в касата на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци,
област Перник, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
в посочения по-горе срок.
7. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
със съдържание съгласно чл. 9 НТК. Документацията се закупува от деловодството на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци,
област Перник, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
Цена: 300 лв. без ДДС, преведена по сметка:
„ИА БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG57IABG74788400576000, BIC код на банката
IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или
внесена в касата на Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Срок
за закупуване на тръжната документация – до
16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Преди
предоставянето є се подписва декларация по
чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната
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информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна – лично от кандидата.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – предложенията се подават в Деловодството на Община Ковачевци, с. Ковачевци,
община Ковачевци, област Перник, лично от
кандидата или чрез пълномощник въз основа
на изрично писмено пълномощно с нотариално
удостоверен подпис, всеки работен ден от 9 до
16,30 ч. Краен срок – до 16 ч. на 16-ия ден от
датата на обнародването на решението в ДВ.
9. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. след
закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Община Ковачевци. Краен
срок: до 14 на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в ДВ.
10. Мястото, ден и начален час на провеждането на търга – Община Ковачевци, с. Ковачевци,
община Ковачевци, област Перник, ІІ етаж, зас.
зала № 2, 11 ч., на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в ДВ.
11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обекта – няма
поставени такива изисквания.
Председател:
В. Тодоров
5282
85. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 юли 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
11 317 038
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 487 068
Инвестиции в ценни книжа
24 595 067
Всичко активи:
38 399 173
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
11 658 409
Задължения към банки
10 818 458
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 853 531
Задължения към други депозанти
654 659
Депозит на управление „Банково“
5 414 116
Всичко пасиви:
38 399 173
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 юли 2015 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34 366
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 614 228
Дълготрайни материални и
нематериални активи
143 933
Други активи
16 308
Депозит в управление „Емисионно“
5 414 116
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Всичко активи:
7 222 951
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 027 174
Други пасиви
20 026
Всичко задължения:
3 047 200
Основен капитал
20 000
Резерви
4 114 330
Неразпределена печалба
41 421
Всичко собствен капитал:
4 175 751
Всичко пасиви:
7 222 951
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Сн. Деянова
5268
28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ във връзка с чл. 112о, ал. 2 и 3 и чл. 112п
от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България обявява,   че е издал Разрешение за
строеж № РС-72 от 30.07.2015 г. на Държавно
предприятие „Пристанищна инфраструктура“ при
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за обект „Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване
и вътрешна разпределителна мрежа СрН на
Пристанище Бургас и съоръжаване на килии № 7
и № 43 в ЗРУ – 20 kV на подстанция „Рибари“
110 – 20 kV за извод „Ферибот“ в поземлени имоти
(ПИ) с идентификатори 07079.618.23, 07079.618.22,
07079.618.21 и 07079.618.1019 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Бургас на територията на Пристанище Бургас. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд чрез МРРБ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5341
22. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Биоавтоматика“ – един към катедра „Автоматизация
на непрекъснатите производства“ – ФА; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Теоретична
електротехника“ – един към катедра „Теоретична
електротехника“ – ФА; професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Системно програмиране“ – един
към катедра „Компютърни системи“ – ФКСУ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“ – един към катедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ – ФА;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Електротехника“ – един към катедра „Обща електротехника“ – ЕФ; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Ергономия и
промишлен дизайн“ – един към катедра „Инженерен дизайн“ – МФ; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Методи
за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ – един към катедра „Материалознание и технология на материалите“ – МТФ;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Комуни-
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кационни мрежи и системи“ – един към катедра
„Комуникационни мрежи“ – ФТК; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност  „Автоматизация на инженерния труд и
системи за автоматизирано проектиране“ – един
към катедра „Основи и технически средства за
конструиране“ – МФ, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи в Техническия университет – София, в
съответните факултетни канцеларии: ФА – каб.
2340, тел. 965 24 06; ФКСУ – каб. 1443а, тел. 965
25 13; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70; МФ – каб.
3242, тел. 965 22 88; МТФ – каб. 3230, тел. 965 22
82; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72.
5253
1100. – Химикотехнологичният и металургичен университет, София, обявява конкурси за:
доценти по: 4.2. Химически науки (Химия на
високомолекулярните съединения) – един; 4.2.
Химически науки (Биоорганична химия, химия
на природните и физиологично активните вещества) – един; 4.6. Информатика и компютърни
науки (Информатика) – един; 5.10. Химични
технологии (Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника) – един; професори по:
5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) – един;
5.13. Общо инженерство (Технология за пречистване на възду ха) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМ У, бул. К лимент Охридски
8, сграда „А“, ет. 2, каб. 205, тел.: 81 63 120 и
81 63 136.
5217
821. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за професор в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.1. Растениевъдство (Общо земеделие) – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
5175
14. – Община Русе на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през юли 2015 г. е извършена продажба
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.1628.4.24, предмет на АОС № 7389 от
6.02.2015 г., намиращ се в жилищен блок „Сердика“, ул. Петко Д. Петков 10, вх. 2, ет. 0, Русе.
Предназначение на самостоятелния обект: за
търговска дейност; брой нива на обекта: едно;
принадлежащи общи части към него – 2,41 % ид.
части от общите части на сградата, състоящ се
от основна търговска зала 21 кв. м, склад 9,32
кв. м и сервизно помещение 9 кв. м. Продаден
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК на Валентин
Бориславов Миленков с достигната цена 75 400 лв.,
еднократно изплатени.
5199
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за улична
регулация от о.т. 70 – о.т. 604 – о.т. 607 до о.т.
609, прилежаща на квартали 13з, 13д, 20 и 22,
и изменение границите на прилежащи към нея
УПИ, м. В.з. Малинова долина – Герена, който
е изложен в район ,,Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнарод-
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ването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез район
,,Панчарево“.
5227
18. – Община Айтос на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Уличен
водопровод от о.т. 832 през о.т. 831 до УПИ І-5, м.
10, землище на гр. Айтос“, с възложител Неждет
Яшаров Мурадов. Трасето на уличния водопровод
с дължина 58 м преминава през имот № 000907
с НТП „полски път“, публична общинска собственост, в землището на гр. Айтос. Проектът
се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5197
19. – Община Айтос на основание на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места – „Кабел
20 kV от БКТП „ДАП“ до БКТП – нов, в УПИ
ІІ-21, 22, кв. 139, землище на гр. Айтос“, с възложител „ЕВН България ЕР“ – ЕАД. Трасето на
подземния кабел 20 kV с дължина 217 м преминава
през следните имоти в землището на гр. Айтос:
№ 139031 с НТП „пасище, мера“, публична общинска собственост, и № 139028 с НТП „полски
път“, публична общинска собственост. Проектът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5198
38. – Община Варна на основание чл. 28б,
а л. 4 ППЗСПЗЗ с ъобща ва, че с п ро т окол и
№ 58 от 24.02.2015 г., № 60 от 24.03.2015 г., № 61
от 12.06.2015 г., № 62 от 26.05.2015 г. и № 63
от 2.06.2015 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-147706-549 от 16.12.2014 г. на областния управител
на област с административен център Варна, са
изработени и приети проекти за план на новообразувани имоти в случаите по § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни решения)
на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: местност Манастирски
рид, Бялата чешма и Дъбравата – селищно образувание, землище кв. Виница, община Варна,
относно поземлени имоти 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 214, 215 и 2892 КР 516, имоти 1163, 2412, 4096,
4559, 9503 КР 517; местност Траката – селищно
образувание, землище кв. Виница, община Варна,
относно поземлени имоти 414, 416, 1856, 1857, 2115,
6069 и 6171 КР 520; местност Сотира – селищно
образувание, землище Варна, община Варна,
относно поземлен имот 124 КР 508; местност
Акчелар – селищно образувание, землище Варна,
община Варна, относно поземлени имоти 15 (стари граници по ПКП) и 1049 КР 522; местност
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Свети Никола – строителни граници, землище
Варна, община Варна, относно поземлен имот
154 КР 526; местност Боровец-север – селищно
образувание, землище кв. Галата, община Варна,
относно поземлен имот 1138 КР 5401; местност
Боровец-юг – селищно образу вание, землище
кв. Галата, община Варна, относно поземлен
имот 1633 КР 404. Проектите за изменение са
предоставени за разглеждане в Община Варна,
ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“, дирекция
„Общинска собственост“. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите до кмета на общината.
5161
936. – Общ и на К аол и ново на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за изграждане на водопроводна
мрежа за обект „Подсилване и реконструкция на
водоснабдителна система Каолиново и кв. Кус
чрез включване на втори тръбен кладенец гр.
Каолиново и реконструкция на съществуващата
водоснабдителна система“ с трасе, преминаващо
през следните имоти в землището на гр. Каолиново, област Шумен:
№

Кадастрален Начин на трайно
№
ползване

ВЕСТНИК
№
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Кадастрален Начин на трайно
№
ползване

Дължина (м)

16. 36079.0.91

За друг вид обект
за добив на полезни изкопаеми

22,650

17. 36079.0.93

За друг вид обект
за добив на полезни изкопаеми

4,152

18. 36079.0.92

За водностопанско
хидромелиоративно съоръжение

11,815

19. 36079.0.110

Спортно игрище

105,966

20. 36079.0.111

Изоставена орна
земя

269,303

21. 36079.0.115

За селскостопански горски ведомствен път

242,018

22. 36079.80.9

За селскостопански горски ведомствен път

5,975

23. 36079.80.17

За селскостопански горски ведомствен път

5,085

24. 36079.80.22

7,791

Дължина (м)

За селскостопански горски ведомствен път

25. 36079.11.1

Нива

62,794

26. 36079.11.5

Нива

29,049

1.

36079.0.76

Пасище, мера

182,388

2.

36079.0.78

Пасище, мера

54,993

27. 36079.24.2

Нива

73,867

28. 36079.36.5

Нива

57,082

3.

36079.0.83

Пасище, мера

382,554

4.

36079.0.86

Пасище, мера

236,438

29. 36079.36.6

Нива

252,375

30. 36079.87.4

Нива

91,476

5.

36079.40.162

Пасище, мера

17,755

6.

36079.40.164

Пасище, мера

81,933

31. 36079.87.5

Нива

84,442

Друг вид дърво
п р о и з в од и т е л н а
гора

34,898

32. 36079.87.6

Нива

83,943

7.

36079.0.65

8.

36079.0.105

Друг вид дърво
п р о и з в од и т е л н а
гора

249,493

9.

36079.40.2

Друг вид дърво
п р о и з в од и т е л н а
гора

78,896

10. 36079.40.156

Друг вид дърво
п р о и з в од и т е л н а
гора

64,192

11. 36079.40.165

Друг вид дърво
п р о и з в од и т е л н а
гора

53,097

12. 36079.0.67

За п ът о т реп убликанската пътна мрежа

8,504

13. 36079.40.155

За п ът о т реп убликанската пътна мрежа

559,387

14. 36079.80.18

За п ът о т реп убликанската пътна мрежа

187,064

15. 36079.0.81

Гори и храсти в
земеделска земя

124,854

33. 36079.87.9

Нива

105,988

34. 36079.87.10

Нива

79,903

35. 36079.87.13

Нива

71,341

36. 36079.88.1

Нива

8,859

37. 36079.88.2

Нива

72,826

38. 36079.88.4

Нива

51,650

39. 36079.80.13

Със сгради и съоръжения за добив
на полезни изкопаеми

63,005

40. 36079.80.14

Със сгради и съоръжения за добив
на полезни изкопаеми

101,595

Общо
5330

4 281,396

10. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение, на
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обект: Производствена сграда с предназначение
„Печатница“, намираща се в поземлен имот с
идентификатор № 65365.46.56 по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър – София, изменена със Заповед
№ К Д-14-10-467 от 28.11.2013 г. на началника
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил, за който е проведена процедура
по промяна предназначението на земеделска земя
за собствени неземеделски нужди и утвърждаване
на площадки и трасе за проектиране с Решение
№ 4 от 10.12.2010 г., т. ІІ.17, от протокол № 4 от
10.12.2010 г. и Решение № 6 от 25.10.2011 г., т. ІІ.17,
от протокол № 6 от 25.10.2011 г. на комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към областната дирекция
„Земеделие“ – Кюстендил, в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори
65365.23.130 и 65365.23.492 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня с възложител ЕТ „Тодор Попов – ДЕМТ“. Проeктът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул.
Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят
писмени възражения, предложения и искания по
него до кмета на община Сапарева баня.
5203
60. – Община Симеоновград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план, за подобект:
Реконструкция на съществуващата въздушна
електропроводна линия (ВЛ) 20 kV „Пясъчни кариери“ източно от площадката на бъдеща тягова
подстанция „Симеоновград“ до съществуващ стълб
№ 8, землище Симеоновград, ЕКАТТЕ 47278, община Симеоновград, област Хасково. Подобектът
е част от обект: Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград,
Фаза 4.1: Димитровград – Харманли. Засягат се
следните имоти по КВС на Симеоновград: ПИ
№ 514028 (земеделска територия, собственост на
Христо Желязков Чолаков), 514030 (земеделска
територия, собственост на Кирил Иванов Димов)
и 514012 (земеделска територия, собственост на
наследници на Андон Марков Точев). Проектът
е разгледан на ОЕСУТ и е допуснат с решение,
вписано в протокол № 14 от 30.07.2015 г. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация.
5261
8. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за външно електрозахранване към поземлен имот извън урбанизираната територия НПИ № 047014 в м. Смолница
по КВС в землището на с. Гълъбовци, община
Сливница, за обект „Мелница за брашно“ и НПИ
№ 047015 за обект „Мандра“ за зона предимно
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производствена (Пп). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
5202
6. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за поземлен имот
извън урбанизираната територия НПИ № 040001
в м. Бабин дел в землището на гр. Сливница за
обект: „Складова база и производствен цех за
хранителни добавки“, в предимно производствена
зона (Пп) и устройствена схема – парцеларен план
за външни В и К връзки и електрозахранване.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5200
7. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на довеждащ
водопровод ∅ 110 ПЕВП от резервоар в ПИ
№ 105003 до главен клон 1 ∅ 90 ПЕВП“, преминаващо през имот № 500055 и имот № 105001 по
КВС в землището на с. Гълъбовци, към обект:
„Изграждане на канализационни мрежи за битови и дъждовни води с модулни пречиствателни
станции и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа“, с. Гълъбовци община Сливница.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5201

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Синдикален Алианс Сигурност в МВР“,
сдружение „Синдикат на служителите в МВР“ и
сдружение „Национален синдикат на пожарникарите и спасителите – Огнеборец“, сдружение
с нестопанска цел „Синдикална федерация на
служителите в МВР“ и от физическото лице Добромир Василев Добрев на Наредба № 8121з-592 от
25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане,
за компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките на държавните служители,
издадена от министъра на вътрешните работи,
по което е образувано адм. д. № 7493/2015 г. по
описа на Върховния административен съд.
5271
Административният съд – Варна, V състав,
съобщава за направено оспорване от областния
управител на област с адм. център Варна на Ре-
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шение № 2106-14 от 30.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
за жилищен комплекс Чайка в частта за ПИ
с идентификатори 10135.2562.116; 10135.2562.28;
10135.2562.245; 10135.2562.150; 10135.2562.195;
10135.2562.177; 10135.2562.105; 10135.2562.207;
10135.2562.214; 10135.2562.89 и 10135.2562.237. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по адм. дело № 1786/2015 г. в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Делото е насрочено за 15.09.2015 г. от 14,30 ч.
5231
Административният съд – Видин, призовава
Калоян Кирилов Иванов с последен известен адрес
Белоградчик, ул. Карловица 26, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 14.09.2015 г. в 9,40 ч.
като ответник по КАНД № 177/2015 г., заведено по
предложение от Окръжна прокуратура – Видин, за
възобновяване на административнонаказателното
производство по издадено наказателно постановление № 86 от 17.04.2012 г. на началника на РУ
„Полиция“ – гр. Белоградчик, по отношение на
Калоян Кирилов Иванов. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
5234
Административният съд – Плевен, съобщава,
че на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ е образувано
а.д. № 630/2015 г. по описа на съда срещу Заповед
№ РД-12-314 от 8.06.2015 г. на заместник-кмета на
община Плевен, с която е одобрен план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени
имоти ХVІІ-3646 за обезщетяване и ІІ-3647 за
обезщетяване в кв. 366 по плана на гр. Плевен
и се изменя действащият ЗРП в обхвата на територията на основание чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ
по реда на § 6, ал. 1 ПРЗУТ. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявления до съда, които да съдържат реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да се
правят искания за отмяна на оспорената заповед,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
5305
Административният съд – София-град, второ
отделение, 48 състав, съобщава, че по жалба
от Асен Александров Джингов от София чрез
Мария Христова – адвокат при ВТАК, „АутоПрофи – Н“ – ООД, София, и Румен Борисов
Галев от София срещу Заповед № РД-09-50-344
от 5.05.2015 г. на главния архитект на Столичната община, с която е одобрен ПУП – план за
регулация на кв. 97, м. с. Бистрица, както следва:
изменение на границите на УПИ ІV за ресторант
и озеленяване за създаване на нов УПИ ІХ-3634,
3635 „за жилищно строителство“ и изменение
на плана за застрояване на кв. 97, м. с. Бистрица – предвиждане на ново застрояване на нов
УПИ ІХ-3634, 3635 – „за жилищно строителство“,
е образувано адм. дело № 6271/2015 г., насроче-
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но за 19.10.2015 г. от 9,30 ч. Заинтересованите
страни, които считат, че актът е благоприятен
за тях, могат да поискат да бъдат конституирани по делото в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“, за което
следва да подадат нарочни молби, които да се
докладват на съдия-докладчика за преценка за
конституиране. Страните могат да сочат и представят доказателства и да правят доказателствени
искания, вкл. да поставят задачи за изготвяне на
съдебно-технически експертизи в подкрепа на
твърденията им, като ответникът носи тежестта
за установяване на фактите, мотивирали го да
издаде оспорения акт.
5147
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 31 състав, съобщава, че по жалби
против Решение № Ц-6 от 13.03.2014 г. на ДКЕВР
е образувано адм. д. № 2380/2015 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.09.2015 г. от 14,10 ч. Указва на
заинтересуваните лица, че могат да встъпят по
делото в срока и при условията на чл. 182 АПК.
5277
Административният съд – София-град, второ
отделение, 37 състав, съобщава, че е образувано
административно дело № 12156/2014 г., насрочено
за 24.09.2015 г. от 13,30 ч., по жалба на Елена
Златкова Стефчева и Николина Златкова Самарджиева, и двете от София, срещу Решение № 492
от 24.07.2014 г. на Столичния общински съвет, с
което е одобрен проект за ПУП – план за регулация и план за застрояване за м. Овча купел, кв.
53 и 54, и улица от о.т. 101 до о.т. 102 съобразно
приложения проект, както следва: 1. в частта, с
която е одобрено изменение на плана за регулация за м. Овча купел, кв. 53, УПИ ІІІ-69, 70, 71,
72, 73, 1016, 1618, 1619, като се създават в кв. 53
нови УПИ ІІІ-9381 – за обществено обслужване
офиси, жс и п.г., и в частта, с която се изменя
улица от о.т. 101 до о.т. 102; 2. в частта, с която
е одобрено изменение на плана за застрояване
за м. Овча купел за кв. 53, УПИ ІІІ, съгласно
приложения проект. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ като подадат писмена молба
със съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
5178
Административният съд – София-град, уведомява за оспорването на Решение № Ц-5 от
20.02.2015 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което е определена от
1.04.2011 г. преференциална цена за изкупуване на
електрическа енергия, произведена от съществуващи водноелектрически централи с инсталирана
мощност до 10 МВт, по смисъла на § 3, ал. 1, т. 1
ПЗР на Закона за възобновяемите и алтернативните източници и биогоривата – 112,48 лв./ МВтч,
без ДДС, при средногодишна продължителност
на работа 2500 часа. Обявява, че във връзка с
оспорването е образувано административно дело
№ 2596/2015 г. по описа на АССГ, ІІ отделение,
36 състав, насрочено за 15.10.2015 г. от 11 ч.
5343
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Асеновградският районен съд, II гр. състав,
призовава Хамза Мохамад Саиф Алдин, гражданин на Ливан, роден на 1.09.1984 г. в Ливан, с.
Бритал, с последен известен адрес Асеновград,
ул. Върбица 19, сега с неизвестен адрес, като
ответник по гр.д. № 806/2015 г., заведено от
Хайрие Асан Саиф Алдин, с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ в гражданското деловодство на Районния съд – Асеновград, за получаване на препис
от исковата молба и приложенията за отговор
по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се разгледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5322
Балчишкият районен съд призовава Иван Димитров, без регистрирани постоянен и настоящ
адрес в Република България, като ответник по
гр.д. № 252/2015 г. по описа на съда, заведено от
Камелия Младенова Димитрова в качеството є на
майка и законен представител на детето Младен
Димитров, с правно основание чл. 127а СК във
връзка с чл. 242, ал. 2, т. 3 ГПК, да се яви в съда в
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от
исковата молба с приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
5232
Балчишкият районен съд призовава Валентин
Иванов, без регистрирани постоянен и настоящ
адрес в Република България, като ответник по
гр.д. № 267/2015 г. по описа на съда, заведено от
Аксиния Янкова Иванова в качеството є на майка
и законен представител на детето Сергей Иванов, с
правно основание чл. 127а СК във връзка с чл. 242,
ал. 2, т. 3 ГПК, да се яви в съда в двуседмичен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от исковата
молба с приложенията към нея. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
5233
Благоевградският районен съд съобщава на
Любомир Христов Зрънчев с регистрирано последно местожителство извън страната – САЩ,
нямащ адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда
като ответник по гр.д. № 1287/2015 г., заведено
от Роберто Тодоров Тотев с адрес: Петрич, ул.
Княз Борис І № 16, чрез адв. Георги Божинов,
с правно основание чл. 341 ГПК във връзка с
чл. 34 ЗС, за получаване на съобщение по чл. 131
ГПК, ведно с копие от разпореждане № 5899 от
24.07.2015 г., постановено по гр. д. № 1287/2015 г.
на Районния съд – Благоевград, копие от искова
молба и доказателства към нея, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда за получаване на съдебните книжа,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
5235
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 89 състав, кани държателя на следните
временни удостоверения: удостоверение № 145
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от 24.09.2007 г. за 57 акции с номера от 2827 до
2883 от капитала на „Екобулпак“ – АД, ЕИК
131271470, и удостоверение № 146 от 24.09.2007 г.
за 57 акции с номера от 2884 до 2940 от капитала
на „Екобулпак“ – АД, ЕИК 131271470, собственост
на „Демакс Ди Пи Ай“ – АД, ЕИК 175206054, да
заяви по настоящото дело правата си върху тези
временни удостоверения най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 19.10.2015 г. от
15,30 ч., когато ще се разгледа молбата на „Демакс
Ди Пи Ай“ – АД, ЕИК 175206054, за обезсилване
на тези удостоверения. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценните
книжа ще бъдат обезсилени. Нарежда да не се
издават акции и да не се извършват плащания
по гореописаните ценни книги. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 19.10.2015 г. в
15,30 ч., за когато да се призове молителят „Демакс Ди Пи Ай“ – АД, ЕИК 175206054.
5270
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 457 по описа на съда за 2015 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Антонио
Симеонов Симеонов с постоянен адрес: Хасково,
ж. к. Орфей, бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 1, с което на
основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка § 5 ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 264 от
1.07.2015 г. на КОНПИ е предявено искане за
отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност 92 310,93 лв. от Антонио
Симеонов Симеонов с постоянен адрес: Хасково,
ж. к. Орфей, бл. 22, вх. А, ет. 1, ап. 1, а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
– Нед ви ж и м и мо т – а пар та мен т № 4, в
Хасково, ул. Княз Борис І (ул. Дойчо Дойчев)
№ 8 – 12, вх. Б, ет. 1, състоящ се от две стаи и
кухня – 56 кв. м, при граници: Каньо Райков
Иванов, бул. Раковски и Жана Петрова Балева,
с избено помещение, при граници: Христина
Георгиева Димитрова, коридор и Колю Митев
Желев, ведно с 1,954 % идеални части от общите
части на блока и на отстъпеното право на строеж
върху държавен парцел в кв. 289 по плана на гр.
Хасково, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 85, том ІІ, дело
№ 211 от 26.09.2003 г. на Нели Тончева – нотариус
№ 078 в регистъра на Нотариалната камара с
район на действие – района на Районен съд – Хас
ково, вписан в Службата по вписванията – гр.
Хасково, с вх. рег. № 4300, акт № 178, том XI,
дело № 2636. Пазарната оценка към настоящия
момент е 43 000 лв.
– Недвижим имот – гараж, с площ 33 кв. м,
построен с отстъпено право на строеж върху общински УПИ II – за кооп. жилищно строителство
в квартал 155 по плана на гр.Хасково, утвърден
със заповеди № 90/1971 г. и № 1547/1997 г., при
граници на имота: от изток – ул. Доган Хисар, от
север – УПИ I – за кооп. жил. стр., и от юг – ул.
Славянска, който гараж е построен непосредствено до западния калкан на построената в същия
имот шестетажна жилищна сграда – блок на ЖСК
„Свежест“ в Хасково, на ул. Славянска 1 – 3, при
граници на гаража: от изток  –   гараж № 5 на
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Христо Стефанов Дончев, от запад – общинско
място, от север – гараж № 10 на Латун Димитров
Караиванов, и от юг – общинско място, ведно с
припадащите се идеални части от отстъпеното
право на стоеж върху терена, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 81, том ІІ, рег. № 1261, дело № 171 от
20.07.2004 г. на Нели Тончева – нотариус № 078
в регистъра на Нотариалната камара с район на
действие – района на Районния съд – Хасково,
вписан в Службата по вписванията – гр. Хасково,
с вх. рег. № 3338, акт № 71, том XI, дело № 2444.
Пазарната оценка към настоящия момент е 5800 лв.
– Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел
„Кс ара П и к ас о 2 .0 Х Д И“, р ег. № Х 3562ВТ,
р а м а № V F 7C H R H YA 3 8 8 7 0 8 59, д в и г а т е л
№ SАRНY10DYGН304406, цвят: сив металик, дата
на първа регистрация: 27.10.2000 г., придобит на
24.06.2013 г. Пазарната стойност на автомобила
към настоящия момент е 3200 лв.
– Сумата в размер 55 лв., внесена на каса в
„Юробанк България“ – АД, по разплащателна
сметка в лева № ВG 35ВРВI 7926 1081 260501 с
титуляр Антонио Симеонов Симеонов.
– Сумата в размер 5438,23 лв., преминала по
депозитна сметка USD № 852194113971517, открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Антонио Симеонов
Симеонов.
– Сумата в размер 14 032,12 лв., внесена на
каса в „ОББ“ – АД, по срочен валутен депозит
в евро № 852194413971518, с титуляр Антонио
Симеонов Симеонов.
– Су мата в размер 5867,49 лв., пост ъпила в „ОББ“ – АД, по банкова сметка в евро
№ ВG47UВВS80024406693310, с титуляр Антонио
Симеонов Симеонов.
– Сумата в размер 918,09 лв., намерена при
обиск в жилището на Антонио Симеонов Симеонов в Хасково, ж. к. Орфей, бл. 22, вх. А,
ет. 1, ап. 1.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 2600 лв., получена от
продажбата на лек автомобил „Рено 5“, рег. № Х
9671 С, цвят: бял, рама № VF1С40105F0120688,
двигател № С1ЕG750А016540.
– Сумата в размер 1800 лв., получена от продажбата на лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № Х
8868 АС, цвят: зелен, рама № WВАСА31000FВ59155,
двигател № 184Е104117622.
– Сумата в размер 5100 лв., получена от про
дажбата на лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № Х 4863 ВМ, рама № WАUZZZ8DZVА262279,
двигател № АDР164186.
– Сумата в размер 1700 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил, марка „Шкода“,
модел „Фабия“, рег. № Х 6853 ВН, и пазарната
стойност към датата на придобиване на лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ксара Пикасо
2,0 ХДИ“, рег. № Х 3562 ВТ.
– С у мат а в ра змер 250 0 л в., пол у че на от продажбата на лек автомобил, марка
„Форд“, модел „Фокус“, рег. № Х 0459 ВТ, рама
№ WFОNXXGCDNYL77804.
– Сумата в размер 300 лв., получена при бракуването на товарен автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „508 Д“, рег. № Х1296Н, цвят: бял, рама
№ 30940010342104, двигател № 31494810325475.
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Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед разпоредбата на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.),
в срок до приключване на устните състезания
в първата инстанция. Насрочва делото за първо
съдебно заседание на 14.12.2015 г. от 13,30 ч., за
която дата да се призоват страните.
5033
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„ИМО 2005“ – ООД (в открито производство по
несъстоятелност), ЕИК 131487281, със седалище
и адрес на управление: Кърджали, Промишлен
район Летище, да се явят по т. д. № 82/2015 г. по
описа на Окръжния съд – Благоевград, за съдебно
заседание на 24.09.2015 г. от 14,30 ч. в зала № 3,
ет. 3 на Окръжния съд – Благоевград, пл. Васил
Левски 1, за разглеждане на искането на Пламен
Тодоров Чанев за отмяна на решение на първото
събрание на кредиторите на „ИМО 2005“ – ООД,
Кърджали, проведено на 19.05.2015 г. по т. дело по
несъстоятелност № 409/2011 г. по описа на БлОС.
5177
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по търг. д. № 1028/2014 г., на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ обявява: призовава кредиторите
на длъжника „Си Би Ей груп“ – ЕООД (в несъстоятелност), ЕИК 103802024, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Дръзки 21, за явяване
в съдебно заседание, насрочено за 21.08.2015 г.
от 11,30 ч. в Търговската зала на Варненския
окръжен съд.
5337
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП, парт. № 405, т. 13, р. Х, стр. 70, по
ф.д. № 44/2015 г. вписва за политическа партия с
наименование „Движение Демократично Действие – ДЗ“, със седалище и адрес на управление
София, бул. Княз Александър Дондуков-Корсаков
115Б, вх. А, ет. 2, ап. 4: уставът на политическата партия е приет на учредително събрание от
19.10.2014 г. и представлява неразделна част от  т ова
решение; вписва ръководни и контролни органи
на партията, както следва: Национално събрание,
Национален координационен съвет, Изпълнителен
съвет, Контролен съвет, председател на партията;
председател на политическа партия „Движение
Демократично Действие – ДЗ“ е Стефан Титков
Иванов, който представлява партията.
5333
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 вписва промени по ф.д.
№ 8812/2000 г. за политическа партия с наименование „Политическо движение „Социалдемократи“, както следва: заличава Гергана Крумова
Александрова като член на Изпълнителния съвет
на Политическо движение „Социалдемократи“;
вписва в състава на Изпълнителния съвет на партия „Политическо движение „Социалдемократи“
следните лица: Атанас Кръстев Петров, Георги
Серафимов Първанов, Росица Иванова Петрова;
заличава Благой Георгиев Атанасов и Николай
Латунов Консулов от състава на Политическия
съвет на Политическо движение „Социалдемократи“; вписва в състава на Политическия съвет
на партията „Политическо движение „Социалде-
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мократи“ следните лица: Атанас Кръстев Петров,
Георги Серафимов Първанов, Иван Васков Ганчев,
Петър Иванов Къндовски, Росица Иванова Петрова, Живко Колев Костадинов; заличава Драга
Петкова Нелечева, Иванка Господинова Ташева,
Николай Георгиев Томов, Теодор Иванов Иванов,
Николай Латунов Консулов, Марина Любомирова Стефанова и Лъчезар Стаменов Никифоров;
вписва в състава на Националния съвет на Политическо движение „Социалдемократи“ следните
лица: Атанас Кръстев Петров, Атанас Ангелов
Костадинов, Валентина Николаева Червенкова,
Джошкун Сабриев Феимов, Дочо Николов Дочев,
Иван Васков Ганчев, Пламен Нейчев Латев, Петко
Михайлов Михайлов, Петър Иванов Къндовски,
Росица Иванова Петрова, Стефан Ганчев Кехайов,
Цветан Димитров Арнаудов; вписва в състава на
Националния контролен съвет на Политическо
движение „Социалдемократи“ следните лица: Николай Стоянов Търлев и Иван Николов Цветков.
5334

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
86. – Управителният съвет на „Свободнозидарска ложа Професор Асен Златаров – Ориент
София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на 15.09.2015 г.
в 14 ч. в София, бул. Шипченски проход 69А, ет. 3,
стая 301, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за членуване в юридическо лице с нестопанска цел в частна полза; 2. промени в устава; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
15 ч. и при същия дневен ред.
5346
1. – Управителният съвет на Федерацията
по бойни спортове на МВР, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
18.09.2015 г. в 18 ч. в спортната зала на Националната спортна база „Спартак“, Созопол, при
следния дневен ред: 1. приемане на промяна на
устава на ФБС – МВР; 2. промяна в управителния
съвет на ФБС – МВР; 3. разни.
5360
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на бойните
спортове“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
20.09.2015 г. в 16 ч. в София, бул. Васил Левски 75,
заседателна зала на Министерството на младежта
и спорта, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на Националната асоциация
на бойните спортове; 2. приемане на бюджет за
2015 г.; 3. приемане на решение за изменения и
допълнения в устава на Националната асоциация на бойните спортове – София; 4. приемане
на решение за предприемане на необходимите
правни и фактически действия пред министъра
на младежта и спорта за издаване на спортна
лицензия на Националната асоциация на бойните
спортове – София, по реда на чл. 17, ал. 2, т. 2
ЗФВС; 5. приемане на решение за промени в
числения и персоналния състав на управителния
съвет на Националната асоциация на бойните
спортове; 6. разни. Поканват се членовете или
техните писмено упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събрание. Акредитацията на делегатите ще протече от
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15 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
5230
81. – Управителният съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
на организацията свиква общо отчетно-изборно
събрание – 32 конгрес на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода
2010 – 2015 г. на 26 – 27.09.2015 г. в 11 ч. (от 9 ч. е
регистрацията) в Централен военен клуб, София,
бул. Цар Освободител 7, при следния дневен ред:
1. изслушване и приемане на отчета за дейността
на управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от
28.03.2010 г. до 27.09.2015 г.; 2. изслушване и приемане на финансовия отчет и одита за периода
1.01.2010 г. – 31.12.2014 г.: 2.1. изслушване и приемане на финансовия отчет за периода 2010 – 2014 г.;
2.1.1. изслушване и приемане на финансовия отчет
за периода 1.01.2015 г. – 30.06.2015 г.; 2.2. изслушване и приемане на финансовия одит за периода
2010 – 2013 г.; 2.2.1. изслушване и приемане на
финансовия одит за 2014 г.; 3. изслушване и приемане на отчета за дейността на контролния съвет
на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода от 28.03.2010 г. до 27.09.2015 г.;
4. дебати по т. 1, 2 и 3 и гласуване на решение; 5.
разглеждане и приемане на изменения и допълнения в устава на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите; 6. разглеждане и приемане
на план-програма за работата на управителния
съвет за периода 27.09.2015 г. – 28.03.2020 г.; 7.
вземане на решение за размера на членския
внос, считано от 1.01.2016 г.; 8. разглеждане на
жалби, спорове и нарушения до общото отчетно-изборно събрание – 32 конгрес; 9. избор на
ново ръководство: 9.1. избор на председател на
УС на СВВП; 9.2. избор на председател на КС
на СВВП; 9.3. избор на членове на УС на СВВП;
9.4. избор на членове на КС на СВВП; 9.5. избор
на резерви на УС и КС на СВВП; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 22, т. 2 от устава на организацията общото
отчетно-изборно събрание (32 конгрес на СВВП)
ще се проведе същия ден в 12 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Делегатската квота за участие
в 32-то отчетно-изборно събрание (конгрес): 1.
членска маса до 50 човека включително за дружество и секция – 1 делегат; 2. членска маса до 100
човека включително дружество – 2 делегати; 3.
членска маса до 150 човека включително дружество – 3 делегати; 4. членска маса до 200 човека
включително дружество – 4 делегати; 5. членска
маса до 250 човека включително дружество – 5
делегати; 6. членска маса до 300 човека включително дружество – 6 делегати; 7. членска маса до
350 човека включително дружество – 7 делегати;
8. членска маса до 400 човека включително дружество – 8 делегати; 9. членска маса до 450 човека
включително дружество – 9 делегати; 10. членска
маса до 500 човека включително дружество – 10
делегати; 11. членска маса до 550 човека включително дружество – 11 делегати; 12. членска
маса до 600 човека включително дружество – 12
делегати. При превишаване на определения брой
членове, изписани след „до“, при бройка над 5
се закръгля на по-горната бройка за делегат. На
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общото отчетно-изборно събрание присъстват
делегатите, избрани на квотния принцип за 32
конгрес на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, и те са 114 души делегати, същите
се уведомяват писмено с лична покана.
5302
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Всемирна уния на културата и
изкуствата“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 24.09.2015 г. в 13 ч. във Варна, ул. Ангел
Кънчев 67, ет. 5, ап. 10, при следния дневен ред: 1.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 2. промяна на устава на сдружението. Поканват се всички членове да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 19, ал. 6 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден на
същото място и при същия дневен ред в 14 ч.
5229
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Вяра Надежда
Любов“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на сдружението
на 30.09.2015 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението – Варна, пл. Св. св. Кирил и Методий
1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване членството в сдружението на Кирил
Петров Ковачев поради настъпила смърт; проект
за решение – ОС взема решение за прекратяване членството в сдружението на Кирил Петров
Ковачев поради настъпила смърт; 2. вземане на
решение за заличаване на члена и председател
на управителния съвет на сдружението, както и
на представителя на сдружението Кирил Петров
Ковачев поради настъпила смърт; проект за решение – ОС взема решение за заличаване на члена
и председател на управителния съвет на сдружението, както и на представителя на сдружението
Кирил Петров Ковачев поради настъпила смърт;
3. вземане на решение за прекратяване членството
в сдружението и в управителния съвет на сдружението и заличаването на други членове; проект
за решение – ОС взема решение за прекратяване
членството в сдружението и в управителния съвет
на сдружението и заличаването на други членове; 4. вземане на решение за приемане на нови
членове на сдружението; проект за решение – ОС
взема решение за приемане на нови членове на
сдружението; 5. вземане на решение за промяна
в състава на управителния съвет, на председателя на управителния съвет и на представителя
на сдружението; проект за решение – ОС взема
решение за промяна в състава на управителния
съвет, на председателя на управителния съвет и
на представителя на сдружението; 6. вземане на
решение за промяна в устава на сдружението;
проект за решение – ОС взема решение за промяна
в устава на сдружението; 7. други. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от кворума.
5303
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12. – Управителният съвет на Териториалната организация на научно-техническите
съюзи – Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1 от устава на
ТО на НТС – Габрово, свиква общо събрание на
организацията на 24.09.2015 г. в 17,30 ч. в Габрово, ул. Хаджи Димитър 4, конферентна зала на
университетската библиотека, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на ТО на НТС – Габрово; 2. изменения и
допълнения в устава на ТО на НТС – Габрово;
3. освобождаване и избор на членове на управителния съвет на ТО на НТС – Габрово. Всяка
научно-техническа общност и колективните членове на ТО на НТС – Габрово, могат да участват
в общото събрание на ТО на НТС – Габрово, с
двама упълномощени представители – физически
лица, които удостоверяват своите пълномощия
с писмено решение на общото събрание, което
ги е избрало. Регистрацията ще се извърши на
24.09.2015 г. в конферентната зала на университетската библиотека от 16,30 до 17,25 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
5345
5. – Управителният съвет на „Сдружение
за превенция и лечение на белодробни заболявания Троян“ – Троян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.09.2015 г. в 13,30 ч. на адреса на седалището
на сдружението – Троян, ул. Васил Левски 253,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението за 2014 г.; 2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 3. промени в
устава на сдружението; 4. разни. Поканват се
членовете на сдружението да вземат участие в
общото събрание лично или чрез упълномощен
от тях представител. Регистрацията на членовете
на общото събрание ще започне в 13 ч. в деня
и на мястото, където ще се проведе събранието.
Членовете ще се регистрират срещу документ
за самоличност, а пълномощниците – срещу
писмено пълномощно и срещу документ за самоличност. Ако в посочения час липсва кворум, на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
присъстващите членове.
5311
21. – Управителни ят съвет на Фу тболен
клуб „Ураган“, с. Бояджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 25.09.2015 г. в 15,30 ч.
в с. Бояджик, община „Тунджа“, ул. Г. Бенковски
5, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за даване на съгласие за вливане на сдружение
Футболен клуб „Бояджик 2004“, с. Бояджик,
ул. Г. Дражев 6, община „Тунджа“, с ЕИК по
Булстат 128588400, в сдружение „Футболен клуб
„Ураган“, с. Бояджик, ул. Г. Бенковски 5, община „Тунджа“, с ЕИК по Булстат 176045216, което
сдружение да стане универсален правоприемник
на влятото сдружение; 2. вземане на решение за
освобождаване на досегашния членски състав
на УС и на председателя на сдружението; 3. вземане на решение за определяне на мандата на
управителния съвет и мандата на председателя
на управителния съвет; 4. избор на нов управителен съвет и на председател на управителния
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съвет и вземане на решение за овластяване на
председателя на УС с представителна власт; 5.
приемане на изменен и допълнен в съответствие
с решенията на ОС и закона устав на Футболен
клуб „Ураган“, с. Бояджик. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
явили се членове. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището и адреса на управление
на сдружението. Регистрацията на членовете и/
или техните пълномощници ще се извърши от
14,30 до 15,30 ч. в деня и на мястото, определено
за провеждане на общото събрание.
5241
32. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Бояджик 2004“, с. Бояджик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 25.09.2015 г. в 15,30 ч.
в с. Бояджик, община „Тунджа“, ул. Г. Дражев 6,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за преобразуване на сдружение „Футболен клуб
„Бояджик 2004“, с. Бояджик, чрез вливането му
в сдружение „Футболен клуб Ураган“, с. Бояджик, ул. Г. Бенковски 5, община „Тунджа“, с
ЕИК по Булстат 176045216; 2. вземане на решение
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за прекратяване без ликвидация на сдружение
„Футболен клуб „Бояджик 2004“, с. Бояджик,
поради преобразуването му чрез вливането му
в сдружение „Футболен клуб „Ураган“, с. Бояджик, ул. Г. Бенковски 5, община „Тунджа“, с
ЕИК по Булстат 176045216, което сдружение е
универсален правоприемник на Футболен клуб
„Бояджик 2004“, с. Бояджик. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 16,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя
явили се членове. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете в седалището и адреса на управление на
сдружението. Регистрацията на членовете и/или
техните пълномощници ще се извърши от 14,30
до 15,30 ч. в деня и на мястото, определено за
провеждане на общото събрание.
5240
Поправка. Министерството на околната среда
и водите прави поправка на техническа грешка в
номера на своя заповед, обнародвана в бр. 51 от
2015 г. на „Държавен вестник“, стр. 34: Вместо:
„Заповед № РД-368 от 28.05.2015 г.“ да се чете:
„Заповед № РД-361 от 28.05.2015 г.“
5363

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
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