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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63,
73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52,
53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98
от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15,
94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99
от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г.,
бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и
105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г.,
бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г. и бр. 58,
63, 85 и 86 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „член на орган на
управление“ се поставя запетая и се добавя
„прокурист“.
2. В ал. 3 след думите „Отговорност по
ал. 2 носят“ се добавя съюзът „и“.
3. В ал. 5:
а) в изречение първо след думите „дялове
или акции“ се поставя запетая, а запетаята
след думата „така“ се заличава и изречение
трето се изменя така: „Недобросъвестност е
налице, когато съдружникът или акционерът
е знаел, че дружеството е свръхзадължено
или неплатежоспособно, и разпореждането е
извършено преди по-ранната от двете дати:“;
б) създават се т. 1 и 2:
„1. обявяване в търговския регистър на
молбата на длъжника за откриване на производство по несъстоятелност;
2. вписване на решение на съда по несъстоятелността за откриване на производство
по несъстоятелност на длъжника.“
4. Създава се нова ал. 7:

„(7) Отговорността по ал. 5 и 6 отпада,
когато съдът по несъстоятелността прекрати
производството по несъстоятелност поради
утвърждаване на план за оздравяване или въз
основа на договор за уреждане на плащането
на паричните задължения по чл. 740 от Търговския закон.“
5. Досегашните ал. 7, 8, 9, 10 и 11 стават
съответно ал. 8, 9, 10, 11 и 12.
§ 2. В чл. 77, ал. 1 думите „заличаване на
едноличен търговец от търговския регистър,
при“ се заличават.
§ 3. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 11, изречение първо след думите
„компетентните органи“ се добавя „и други
правоимащи лица“, а след думата „приходите“
се добавя „Агенция „Митници“ и общините“
и изречение второ се заличава.
2. Създава се ал. 12:
„(12) Редът за изискване и предоставяне
на информацията по ал. 11 се определя от:
1. кмета на общината – за информацията,
обменяна от общините;
2. изпълнителния директор на Националната агенция за приходите – за информацията,
обменяна от агенцията;
3. директора на Агенция „Митници“ – за
информацията, обменяна от агенцията.“
§ 4. В чл. 142н се правят следните изменения:
1. В ал. 6 в изречение първо думите „да
получи декларация или документи“ се заменят
с „да получи нова декларация или обяснения
и документи“.
2. В ал. 8 в изречение първо думите „да
получи декларация или документи“ се заменят
с „да получи нова декларация или обяснения
и документи“.
§ 5. В чл. 143, ал. 4 след думите „може
да поиска“ се добавя „от застрахователя да
разкрие застрахователна тайна по смисъла на
чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“,
а думите „застрахователна тайна по смисъла
на чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането“
се заличават.
§ 6. В чл. 143е, ал. 6 след думите „може
да поиска“ се добавя „от застрахователя да
разкрие застрахователна тайна по смисъла на
чл. 149, ал. 1 от Кодекса за застраховането и“.
§ 7. В чл. 143ф, ал. 3 думите „се подава“
се заменят с „и уведомленията по чл. 143ш
се подават“.
§ 8. В чл. 143ц се създават ал. 6 и 7:
„(6) Съставно предприятие по ал. 1 не
подава отчет по държави, когато сумата на
приходите на групата съгласно консолидирания є финансов отчет за данъчната година,
предхождаща отчетната данъчна година, изчислена в местна валута на юрисдикцията, в
която крайното предприятие майка е местно
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лице за данъчни цели, не надвишава прага,
определен в тази юрисдикция за подаване
на отчети по държави, независимо че равностойността є в български левове може да
надвишава сумата от 1 466 872 500 лв.
(7) Алинея 6 се прилага, когато юрисдикцията, в която крайното предприятие майка
е местно лице за данъчни цели, е определила
праг, който приблизително съответства на
равностойността на 750 000 000 евро, изчислена в местната валута на тази юрисдикция
към януари 2015 г.“
§ 9. В § 1 от допълнителните разпоредби
в т. 32 се създава изречение трето: „Трансферни цени са цените, по които дадено предприятие прехвърля или предоставя активи,
права, стоки или услуги на свързани с него
предприятия.“
§ 10. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 63 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В § 60 думите „и реда за изискване и
предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11“
се заличават.
2. В § 62, ал. 1 – 4 думите „до края на 2016 г.“
се заменят с „по-късно през тази година“.
3. В § 83 ал. 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30,
92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г.
и бр. 9, 58 и 63 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 24а, ал. 6:
а) в т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“;
б) точка 4 се отменя.
2. В чл. 48, ал. 2:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 16 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
3. В чл. 57б, ал. 6:
а) точка 4 се отменя;
б) в т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
4. В чл. 57в, ал. 2:
а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
5. В чл. 58а, ал. 2:
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а) точка 12 се отменя;
б) в т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
6. В чл. 58г, ал. 2:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в
търговския регистър“.
§ 12. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105
и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102
от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119
от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36,
70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110
от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19,
41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28,
31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г.
на Конституционния съд – бр. 30 от 2012 г.;
изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61
и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35,
37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от
2016 г. и бр. 88 от 2017 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 60 ал. 6 се изменя така:
„(6) Заплащането на данъка е условие за
редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на
данъка се удостоверява със:
1. проверка чрез автоматизиран обмен на
информация между информационната система
за електронно регистриране на извършените
периодични прегледи на пътни превозни
средства, поддържана от Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, и:
а) системата за обмен на информация,
поддържана от Министерството на финансите
в изпълнение на чл. 5а, или
б) съответната система за администриране
на местни данъци и такси на общината, или
2. представяне на издаден или заверен от
общината документ.“
2. В чл. 115:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
не се заплаща такса.“
§ 13. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40
и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12,
22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от
2016 г. и бр. 58 и 85 от 2017 г.) в чл. 92 ал. 4
се изменя така:
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„(4) Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно
задължените лица, които през данъчния период
не са осъществявали дейност по смисъла на
Закона за счетоводството.“
§ 14. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,
бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98,
101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от
2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60,
74, 88, 95 и 97 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74:
а) в ал. 2 т. 3 се отменя;
б) в ал. 3 т. 6 се отменя.
2. В чл. 75:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане на данъчен
кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния
период, през който е възникнало, или в един от
следващите дванадесет данъчни периода, като
съответните документи по чл. 71 се отразяват
в дневника за покупките със съответстващите
на наличните активи или получените услуги
данъчна основа и данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
3. В чл. 76, ал. 2 т. 4 се отменя.
4. В чл. 77:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Правото на приспадане на данъчен
кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния
период, през който е възникнало, или в един
от следващите дванадесет данъчни периода,
като документът, с който е начислен данък при
дерегистрацията, се отразява в дневника за
покупките със съответстващите на наличните
активи данъчна основа и данък.“;
б) алинея 3 се отменя.
5. В чл. 100 се създава ал. 5:
„(5) Правото по ал. 1 и 2 може да се заяви
от лицата пред Агенцията по вписванията
при заявяване за вписване на първоначална
регистрация по реда на глава втора от Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.“
6. В чл. 101:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или на основание чл. 100, ал. 5 заявява регистрация по
избор пред Агенцията по вписванията“;
б) в ал. 2 се създава т. 6:
„6. от адвокат, изрично упълномощен за
това от лицата по т. 1 – 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на
Закона за адвокатурата.“;
в) в ал. 4 се създава изречение трето:
„В случаите на чл. 100, ал. 5 при заявяване за
вписване на първоначална регистрация пред
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Агенцията по вписванията лицето не прилага
справка за облагаем оборот.“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок
7 дни от подаване на заявлението или от
получаване на информацията за вписването
и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Нацио
налната агенция за приходите от Агенцията
по вписванията.“
7. В чл. 103 ал. 2 се отменя.
8. В чл. 132 ал. 4 се отменя.
9. В чл. 132а ал. 4 се отменя.
§ 15. В Закона за счетоводството (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм., бр. 74, 95 и 97 от
2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 38 ал. 9 се изменя така:
„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:
1. бюджетни предприятия и еднолични
търговци, които не подлежат на задължителен
независим финансов одит; и
2. предприятия, които не са осъществявали
дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се
публикува в търговския регистър в срок до
31 март на следващата година; такси по чл. 12,
ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията
не се дължат.“
2. В § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби
думите „За целите на чл. 17, ал. 2 и чл. 37,
ал. 2“ се заличават.
§ 16. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.;
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от
2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 25 и 77 от 2011 г., бр. 14 от 2014 г. и бр. 63
от 2017 г.) в чл. 30, ал. 5 думите „от Националната агенция за приходите“ се заличават.
§ 17. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от
2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42,
80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8
и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г.,
бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г. и
бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 21в, ал. 6 думите
„от Националната агенция за приходите“ се
заличават.
§ 18. 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, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
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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., бр. 35, 61,
62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г. и
бр. 13 и 63 от 2017 г.) в чл. 167, ал. 3 думите
„от Националната агенция за приходите“ се
заличават.
§ 19. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70, 87, 99
и бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и
96 от 2006 г., бр. 31, 51, 53 от 2007 г., бр. 36 и
69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26
от 2014 г., бр. 14 и 56 от 2015 г., бр. 28, 44 и
88 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 37о,
ал. 4 думите „от Националната агенция за
приходите“ се заличават.
§ 20. В Закона за контрол върху наркот и чни те вещест ва и п рек у рсори те (обн.,
ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г.,
бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56, 76, 79 и 103
от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г., бр. 31 и
55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 41,
74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22, 23, 29, 59 и 98
от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83
и 102 от 2012 г., бр. 52, 68 и 109 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 42 и 58
от 2016 г. и бр. 58 и 63 от 2017 г.) в чл. 32а,
ал. 3 думите „от Националната агенция за
приходите“ се заличават.
§ 21. В Закона за тютюна, тютюневите и
свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г. и бр. 58 и 63 от
2017 г.) в чл. 37, ал. 3 думите „от Националната
агенция за приходите“ се заличават.
§ 22. В Закона за радиото и телевизията
(обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91
от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107
от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103
от 2016 г. и бр. 8 и 63 от 2017 г.) в чл. 111,
ал. 4 думите „от Националната агенция за
приходите“ се заличават.
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§ 23. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г.,
бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35,
59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г., бр. 44 от
2012 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 48
от 2016 г. и бр. 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 15,
ал. 7 думите „от Националната агенция за
приходите“ се заличават.
§ 24. В Закона за Камарата на строителите
(обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19, 35 и
92 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г.,
бр. 83 от 2013 г. и бр. 13 и 63 от 2017 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 4 думите „от Националната
агенция за приходите“ се заличават.
2. В чл. 20, ал. 3 думите „от Националната
агенция за приходите“ се заличават.
§ 25. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от
1999 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г.,
бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 43, 54 и
59 от 2006 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 16, 23 и 96
от 2011 г., бр. 59 от 2016 г. и бр. 63 от 2017 г.)
в чл. 11а, ал. 2 думите „от Националната
агенция за приходите“ се заличават.
§ 26. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от
2016 г. и бр. 8, 62, 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 150,
ал. 1, т. 8 след думите „чл. 142б, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 143е“.
§ 27. Разпоредбата на чл. 92, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане се
прилага и за годишната данъчна декларация
и годишния отчет за дейността за 2017 г.
§ 28. Регистрационен опис по чл. 74, ал. 2,
т. 3 и ал. 3, т. 6 и по чл. 76, ал. 2, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност не
се подава, когато не е подаден до влизането
в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи
правото на приспадане на данъчен кредит за
наличните активи и получените услуги към
датата на регистрация по Закона за данък
върху добавената стойност се упражнява по
реда, предвиден в този закон.
§ 29. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите, директорът
на Агенция „Митници“ и кметовете на общини
определят реда по чл. 87, ал. 12 за изискване
и предоставяне на информацията по чл. 87,
ал. 11 в срок до 1 януари 2018 г.
(2) До 31 декември 2018 г. общините, в
които не е осигурена техническа възможност за предоставяне по електронен път на
информацията по чл. 87, ал. 11, могат да я
предоставят на хартиен носител, за което не
се събира такса. В този случай кметът на
общината определя реда по ал. 1 в срок до
31 декември 2018 г.
§ 30. Подзаконовите нормативни актове,
които съдържат задължение за представяне
на удостоверение за наличие или липса на
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задължения от лицата, се привеждат в съответствие с този закон в срок до 31 март 2018 г.
§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари
2018 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 4 – 9, § 10, т. 2 и 3, § 26 и
29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила
от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно съб
рание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8478

УКАЗ № 232
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 Кодек
са за социално осигуряване, приет от 44-то
Народно събрание на 2 ноемв ри 2017 г.
Издаден в София на 10 ноемв ри 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от
1999 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64
от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10,
45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67,
95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53,
69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102,
103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57,
59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм.,
бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52,
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33,
43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25,
35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.;
Решение № 7 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и
100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89,
94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106,
109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107
от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и
102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г. и
бр. 62 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4б, ал. 1 думите „възрастта по
чл. 68, ал. 1“ се заменят с „възрастта им по
чл. 68, ал. 1“.
§ 2. В глава девета, раздел I се създава
чл. 120в:
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„Език
Чл. 120в. (1) Документите на пенсионноосигурителните дружества и на дружествата
за допълнително доброволно осигуряване за
безработица и/или професионална квалификация и на техните осигурителни посредници във връзка с дейността по допълнително
социално осигуряване, които се предоставят
на потребителите, на комисията и на заместник-председателя на комисията, се изготвят
на български език.
(2) В отношенията между потребителите
и дружествата за допълнително социално
осиг у ряване, съответно – осиг у рителните
посредници, може да се използва и друг език,
когато това е уговорено между страните.“
§ 3. В чл. 121 ал. 6 се изменя така:
„(6) Пенсионноосигурителното дружество
осъществява своята дейност:
1. съгласно този кодекс и актовете по неговото прилагане;
2. в съответствие с устава си, с правилника
за организацията и дейността на управлявания от него фонд за допълнително пенсионно
осигуряване, с инвестиционната му политика
и с вътрешните актове по чл. 123е, ал. 4, т. 5,
букви „а“, „е“, „ж“ и „и“, т. 6 и 8;
3. в съответствие с дру гите вътрешни
ак тове, п риет и от д ру жест вото съгласно
изискванията на този кодекс и актовете по
неговото прилагане.“
§ 4. В чл. 121б, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. чуждестранни юридически лица, извън тези по т. 3, които са регистрирани като
осиг у рителна, застрахователна или дру га
финансова институция по националното им
законодателство и подлежат на специализиран
финансов надзор.“
§ 5. В чл. 121в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Капиталът на пенсионноосигурителното дружество трябва да е изцяло внесен
с парични вноски към датата на подаване
на заявлението за получаване на пенсионна
лицензия, съответно към датата на подаване
на заявлението за вписване в търговския
регистър – при последващо увеличаване на
капитала. Вноските в капитала на пенсионноосигурителното дружество на учредителите и
акционерите не могат да се правят със заемни
средства, със средства с недоказан произход
или със средства, получени в резултат на
престъпна или друга незаконна дейност.“
2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) Когато собственият капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното
дружество спадне под размера, определен в
ал. 4, то уведомява в тридневен срок комисията и представя в 14-дневен срок от спадането на собствения капитал под изискуемия
размер оздравителна програма за привеждане
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в тримесечен срок на собствения капитал
в съответствие с изискванията на този кодекс. Когато неизпълнението на изискването
по ал. 4 се установи от заместник-председателя
на комисията, комисията по предложение на
заместник-председателя на комисията разпорежда на пенсионноосигурителното дружество
да изготви оздравителна програма в срок,
който не може да е по-дълъг от 14 дни.
(7) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията одобрява или
отказва да одобри оздравителната програма в
14-дневен срок от получаването є. Комисията
отказва да одобри програмата, когато предлаганите мерки не гарантират изпълнението
на изискването по ал. 4 или интересите на
осигурените лица или пенсионерите.“
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) При неодобряване на програмата или
при неизпълнение на одобрената програма
комисията предприема действията по чл. 344,
ал. 2, т. 7 и/или т. 19.“
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата
база) на пенсионноосигурителното дружество
към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове
за допълнително пенсионно осигуряване и
към структурата и съдържанието на оздравителната програма се определят с наредба
на комисията.“
5. Създава се ал. 14:
„(14) Когато при осъществявания финансов
надзор се установи, че в отчети и в справки
пенсионноосигурителното дружество е изчислило размера на резервите, които е длъжно да
създава съгласно този кодекс, стойността на
активите, пасивите, приходите и разходите или
други показатели в нарушение на този кодекс
и на актовете по прилагането му, комисията
по предложение на заместник-председателя на
комисията може да разпореди да се извърши
ново изчисление на всеки от тези показатели.“
§ 6. Член 121д се изменя така:
„Изисквания и отговорност на членовете на
управителните и контролните органи
Чл. 121д. (1) Членовете на управителния и
на надзорния съвет на пенсионноосигурителното дружество или на съвета на директорите,
другите лица, оправомощени да го управляват
или представляват, както и лицата на друга
ръководна длъжност в дружеството трябва да
отговарят на следните изисквания за квалификация и надеждност:
1. да притежават професионална квалификация, знания и опит, адекватни за стабилното
и благоразумно управление на дружеството
(квалификация);
2. да имат добра репутация и да са почтени
(надеждност).
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(2) Членовете на управителния и на контролния орган на пенсионноосигурителното
дружество трябва колективно да притежават
необходимата квалификация във всички относими области на дейността.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
се управлява и представлява заедно поне
от двама изпълнителни директори или от
изпълнителен директор и прокурист. Те не
могат да възлагат цялостното управление и
представителство на пенсионноосигурителното дружество на един от тях, но могат да
упълномощават трети лица за извършване на
отделни действия.
(4) Управителният и контролният орган на
пенсионноосигурителното дружество приемат
и прилагат правила и процедури, с които да
гарантират, че лицата по ал. 1 по всяко време
отговарят на изискванията за квалификация
и надеждност.
(5) Член на управителния съвет, на съвета
на директорите или прокурист на пенсионноосигурителното дружество може да е само
дееспособно физическо лице, което:
1. има висше образование с придобита
образователно-квалификационна степен не
по-ниска от „магистър“, по специалност, подходяща за управление на дружеството;
2. притежава професионален опит съгласно
ал. 6;
3. не е осъждано за умишлени престъпления
от общ характер, както и за престъпления
по непредпазливост против собствеността
и против стопанството, извършени в Репуб
лика България или в чужбина, освен ако е
реабилитирано;
4. не е лишено от правото да заема материалноотговорна длъжност;
5. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не е било член на управителен или контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
или в прекратено поради несъстоятелност
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
6. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не е невъзстановен
в правата си несъстоятелен длъжник;
7. през последната една година преди акта
на съответния компетентен орган не е било
член на управителен или контролен орган,
неог ра н и чено о т г оворен с ъд ру ж н и к и л и
прокурист в дружество, на което е бил отнет
лиценз за извършване на дейност, подлежаща
на лицензионен режим, освен в случаите,
когато лицензът е бил отнет по искане на
дружеството, както и ако актът за отнемане
на издадения лиценз е бил отменен по съответния ред;
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8. не е било освобождавано от управителен
или от контролен орган на търговско дружество
или като прокурист въз основа на приложена
принудителна административна мярка освен в
случаите, когато актът на компетентния орган
е бил отменен по съответния ред;
9. не е съпруг или роднина по права или
по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до трета степен
включително, с друг член на управителен
или на контролен орган на дружеството и
не се намира във фактическо съжителство
с такъв член;
10. не е член на управителен или на контролен орган на друго пенсионноосигурително
дружество, осъществяващо дейност в страната;
11. не са му налагани административни
наказания през последните три години за
системни нарушения на този кодекс, на другите закони, регламентиращи небанковия
финансов сектор, на Закона за кредитните
институции и на актовете по прилагането им
или на съответното законодателство на друга
държава членка;
12. не дава основание за съмнение относно
неговата надеждност и пригодност и за което
не е налице конфликт на интереси въз основа
на събраните за него данни.
(6) Професионален опит по смисъла на
ал. 5, т. 2 е налице, когато лицето не по-малко
от 5 години е:
1. заемало длъжност в управителен или в
контролен орган на пенсионноосигурително
дружество, застраховател, презастраховател,
банка или в друго предприятие от финансовия
сектор, когато дейността на предприятието от
финансовия сектор е съизмерима с тази на
пенсионноосигурителното дружество;
2. заемало ръководна длъжност, свързана с
управлението или с инвестирането на активи
в предприятие от нефинансовия сектор, чиито
активи са съизмерими с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
3. работило в държавни институции или в
други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол
на държавни или международни публични
финансови активи или управление, контрол
и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, при положение че задълженията му са били свързани
с основната дейност на тези институции и
субект и и управляваните, контролираните или
инвестираните от тях активи са съизмерими
с активите, управлявани от пенсионноосигурителното дружество;
4. работило на ръководна длъж ност в
държавни институции, които осъществяват
дейност в сферата на социалното осигуряване
и във финансите или в надзора върху тях.
(7) Член на контролния орган на пенсионноосигурително дружество може да е:
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1. дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на ал. 5, т. 1 и 3 – 12, или
2. юридическо лице, което съответно отговаря на изискванията по ал. 5, т. 5 – 8 и
10 – 12.
(8) Представителят на юридическо лице –
член на контролния орган на пенсионноосигурителното дружество, трябва да отговаря
на изискванията по ал. 7, т. 1.
(9) Не може да е член на управителен или
на контролен орган, представител на юридическо лице в контролен орган или прокурист
на пенсионноосигурителното дружество:
1. лице по чл. 123в, ал. 1, с което дружеството има договорни отношения;
2. банка-попечител, с която дружеството
е сключило договор за попечителски услуги;
3. лице, намиращо се в тесни връзки с
лице по т. 1 или 2;
4. съдружник, акционер, член на управителен или на контролен орган на лице по
т. 1 или 2.
(10) Лицата по ал. 5 и 7 преди избирането
им от компетентния орган на дружеството, а
лицата по ал. 8 – преди определянето им от
съответното юридическо лице, подлежат на
одобряване от комисията. За получаване на
одобрение те подават заявление по утвърден
от заместник-председателя на комисията образец, към което прилагат следните документи:
1. за лицата по ал. 5:
а) диплома за висше образование;
б) документи, удостоверяващи професионалния им опит;
в) свидетелство за съдимост или аналогичен
документ за чужденец;
г) декларация по образец, утвърден от
заместник-председателя на комисията, за
обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
2. за лицата по ал. 7, т. 1 и ал. 8:
а) диплома за висше образование;
б) свидетелство за съдимост или аналогичен
документ за чужденец;
в) декларация по образец, утвърден от
заместник-председателя на комисията, за
обстоятелствата по ал. 5, т. 4 – 11 и ал. 9;
3. за лицата по ал. 7, т. 2 – декларация по
образец, утвърден от заместник-председателя
на комисията, за обстоятелствата по ал. 5,
т. 5 – 8, 10 и 11 и ал. 9.
(11) Заместник-председателят на комисията
може да изисква в определен от него срок не
по-дълъг от един месец:
1. коригиране или допълване на документите по ал. 10 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или на
актовете по прилагането му;
2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина или
от трети лица на документи и/или информация относно заявителя, съответно относно
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лицата, които го контролират, членовете на
неговите управителни и контролни органи и
прокуристите му.
(12) Заместник-председателят на комисията
внася в комисията предложение за одобряване
или за отказ за одобряване на заявителя по
ал. 10 в едномесечен срок от подаването на
заявлението, а когато са изискани допълнителни документи или информация от заявителя или други лица или са дадени указания
за отстраняване на несъответствия съгласно
ал. 11 – в едномесечен срок от представянето
им. Когато документите или информацията,
изискани от други лица, са представени след
тези от заявителя, заместник-председателят
на комисията го уведомява за крайния срок
за внасяне на предложението. В случаите,
когато изисканите допълнителни документи или информация не са представени, заместник-председателят на комисията внася
предложението в комисията в едномесечен
срок от изтичането на определения срок за
тяхното представяне. Комисията се произнася
с мотивирано решение в едномесечен срок от
внасянето на предложението.
(13) Комисията отказва да издаде одобрение,
когато заявителят по ал. 10:
1. не отговаря на изискванията на този
кодекс;
2. с дейността си или с влиянието си върху
вземането на решения може да навреди на
сигурността на дружеството или на неговите
операции;
3. не е внесъл изисканите документи в
определения по ал. 11 срок;
4. е представил документи, които съдържат
неверни данни.
(14) Одобрението на комисията на лице по
ал. 5, 7 или 8 се издава за заемане на длъжност в управителен или контролен орган на
конкретно пенсионноосигурително дружество
и прекратява действието си, в случай че в срок
една година от издаването му лицето по ал. 5,
7 или 8 не е избрано от компетентния орган
на дружеството, а по ал. 8 – не е определено
от съответното юридическо лице.
(15) Лице по ал. 5, 7 или 8, което престане да отговаря на предвидените в този член
изисквания, е длъжно да уведоми незабавно
управителния и контролния орган на дружеството и комисията. В този случай лицето
няма право да осъществява функциите си и
да получава възнаграждение.
(16) Членовете на управителния или на
контролния орган на пенсионноосигурителното дружество носят лична имуществена
отговорност за причинените от тях вреди
при управлението на фонда за допълнително
пенсионно осигуряване, които са пряка и непосредствена последица от техните виновни
действия или бездействия.
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(17) Взетите решения от управителния и
от контролния орган и сключените сделки
в нарушение на ал. 15, изречение второ са
действителни, а лицето, извършило нарушение
то, отговаря пред пенсионноосигурителното
дружество и фонда за допълнително пенсионно
осигуряване за причинените вреди.“
§ 7. Създава се чл. 121д1:
„Независими членове
Чл. 121д1. (1) Най-малко една трета от съвета
на директорите или от надзорния съвет на
пенсионноосигурителното дружество се състои
от независими членове – физически лица.
(2) Независимият член на съвета:
1. трябва да отговаря на изискванията по
чл. 121д, ал. 5;
2. не може да е:
а) служител в пенсионноосигурителното
дружество;
б) лице, което се намира в тесни връзки с
пенсионноосигурителното дружество;
в) лице, което е в трайни търговски отношения с пенсионноосигурителното дружество;
г) член на управителен или контролен
орган, прокурист или служител на лице по
буква „б“ или „в“;
д) лице, което се намира в тесни връзки
с друг член на управителен или контролен
орган на пенсионноосигурителното дружество.
(3) За независимите членове се прилагат
съответно чл. 121д, ал. 1, 2, 4, 6, 9 – 14 и
ал. 16 и 17.
(4) Кандидатите за независими членове
удостоверяват изискванията по ал. 2, т. 1 с документите по чл. 121д, ал. 10, т. 1, а липсата на
обстоятелствата по ал. 2, т. 2 – с декларация.
(5) Независим член, който престане да отговаря на изискванията по ал. 2, няма право
да осъществява функциите си и да получава
възнаграждение и е длъжен да уведоми незабавно съответния орган на пенсионноосигурителното дружество и комисията.“
§ 8. Член 121е се изменя така:
„Управление и представителство на пенсион
ноосигурителното дружество
Чл. 121е. (1) Поне едно от лицата, които
управляват и представляват пенсионноосигу рителното дружество, трябва да владее
български език.
(2) Лицата, които управляват и представ
ляват пенсионноосигурителното дружество,
нямат право да заемат друга длъжност по
трудов договор, освен като сътрудници в науч
ни институти или преподаватели във висши
училища. Те трябва да управляват дружеството
като присъстват лично на неговия адрес на
управление.
(3) Членовете на управителните и контролните органи на пенсионноосигурителното дружество и неговите прокуристи са длъжни да:
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1. изпълняват задълженията си компетентно, добросъвестно и благоразумно, в интерес
на осигурените лица и пенсионерите;
2. предпочитат интересите на осигурените лица и пенсионерите в управляваните от
дружеството пенсионни фондове пред своя
собствен интерес и интереса на дружеството;
3. съблюдават в действията си приложимото
законодателство и приетите от дружеството
актове, приети съгласно изискванията на
Кодекса за социално осигуряване и актовете
по прилагането му;
4. избягват конфликти на интереси, а ако
такива възникнат – да ги разкриват писмено,
своевременно и пълно пред съответния орган
на дружеството, да не участват във вземането
на решения, както и да не оказват влияние
върху вземането на решения, свързани със
съответния случай;
5. спазват конфиденциалност относно непуб
личната информация, свързана с дейността
по допълнително пенсионно осигу ряване,
осигурените лица и пенсионерите, включително след като престанат да са членове на
съответните органи;
6. приемат и осигуряват прилагането в
дейността на дружеството на необходимата
организация и правила, с които да се гарантира спазването от дружеството на:
а) този кодекс и на подзаконовите актове
по неговото прилагане;
б) непосредствено приложимото законодателство на Европейския съюз в областта
на допълнителното пенсионно осигуряване
и надзора върху него и на актовете на компетентните органи на Европейския съюз по
неговото прилагане;
в) разпоредбите на вътрешните актове на
пенсионноосигурителното дружество, които
се изискват съгласно този кодекс или подзаконовите актове по прилагането му;
7. се отнасят справедливо, обективно и
безприст растно към всичк и у правл явани
пенсионни фондове и към всички осигурени
лица и пенсионери;
8. следят за ефикасността и ефективността
на резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване, включително
чрез оценка на действията и резултатите от
дейността на осигурителните посредници и
другите лица, с които са сключени договори
за осъществяване на определени дейности.
(4) Пенсионноосигурителното дружество не
може да сключва сделки с членовете на своите
управителни и контролни органи и лицата,
намиращи се в тесни връзки с тях, освен в
качеството им на членове на съответния орган,
на акционери на пенсионноосигурителното
дружество, на осигурени лица в управляваните
от него фондове или на пенсионери.“
§ 9. Член 121ж се изменя така:
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„Изисквания към акционерите
Чл. 121ж. (1) Всяко лице, което самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или
непряко притежава квалифицирано участие в
капитала на пенсионноосигурителното дружество, трябва:
1. да отговаря на изискванията по чл. 121д,
ал. 5, т. 3 – 8 и т. 10 и 11, когато е физическо
лице;
2. да отговаря на изискванията по чл. 121д,
ал. 5, т. 5 – 8 и т. 10 и 11, когато е юридическо лице;
3. да е осъществявало дейност поне три
години към датата на подаване на заявлението
по ал. 4, когато е юридическо лице;
4. да няма просрочени задължения към
държавата и общините;
5. да е финансово стабилно;
6. по отношение на него да не са налице
данни, въз основа на които може да се направи
обосновано предположение, че във връзка с
придобиването е извършено, извършва се или
е имало опит за извършване на изпиране на
пари по смисъла на Закона за мерките срещу
изпирането на пари или за финансиране на
тероризъм по смисъла на Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма или че
осъществяването на заявеното придобиване
би увеличило риска от това;
7. да притежава добра репутация;
8. да не притежава самостоятелно или в
съгласие с друго лице пряко или непряко
квалифицирано участие в капитала на друго
пенсионноосигурително дружество, лицензирано по реда на този кодекс.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 се прилагат
и за физическите лица – членове на управителните и контролните органи на юридическо
лице по ал. 1, както и за физическите лица,
които представляват юридическо лице по ал. 1.
(3) Всяко лице, което възнамерява самостоя
телно или в съгласие с друго лице пряко или
непряко да придобие квалифицирано участие
в капитала на пенсионноосигурителното дружество или да увеличи участието си в него, в
резултат на което то ще стане квалифицирано
или ще достигне или надхвърли праговете от
20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да
поиска предварително разрешение от комисията. Разрешението се издава по предложение
на заместник-председателя на комисията.
(4) За получаване на разрешение по ал. 3
лицето подава заявление по образец, утвърден
от заместник-председателя на комисията, към
което прилага документите по чл. 122а, ал. 2.
(5) Когато след придобиването на квалифицираното участие ще последва промяна
в контрола над пенсионноосигурителното
дружество, заявителят представя и план за
дейността, който включва:
1. основните цели на придобиването и начините за тяхното постигане (обосновка на
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придобиването, средносрочни финансови цели,
съществените обстоятелства по включване на
пенсионноосигурителното дружество в груповата структура на заявителя, включително
описание на политиката, която ще ръководи
вътрешногруповите отношения);
2. описание на въздействието на придобиването върху управлението на пенсионноосигурителното дружество и на неговата структура.
(6) Заместник-председателят на комисията
може да изисква в определен от него срок не
по-дълъг от един месец:
1. коригиране или допълване на документите по ал. 4 и 5 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или
на актовете по прилагането му;
2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина и от
трети лица на документи и/или информация
относно заявителя, лицата, които го контролират, членовете на неговите управителни и
контролни органи и прокуристите му.
(7) Комисията дава или отказва да даде
разрешение по а л. 3 в едномесечен срок
от подаването на заявлението, а когато са
изискани допълнителни документи и/или
информация от заявителя или от други лица
или са дадени указания за отстраняване на
несъответствия съгласно ал. 6 – в едномесечен
срок от представянето им. Когато документите или информацията, изискани от други
лица, са представени след тези от заявителя,
заместник-председателят на комисията го уведомява за крайния срок, в който комисията
трябва да се произнесе. В случаите, когато
изисканите допълнителни документи или
информация не са представени, комисията се
произнася в едномесечен срок от изтичането
на определения срок за тяхното представяне.
(8) Комисията отказва издаването на разрешение по ал. 3, когато:
1. заявителят или лицето, което го контролира, не отговаря на изискванията на
този кодекс;
2. заявителят не представи необходимите
документи или те не отговарят на изискванията на този кодекс и на актовете по прилагането му;
3. представените документи съдържат неверни данни;
4. размерът на капитала на заявителя,
притежаваното от него имущество и/или
развиваната от него дейност по своя мащаб
и финансови резултати не съответстват на
заявеното за придобиване участие;
5. произходът на средствата, с които заявителят ще придобие пряко или непряко участие в капитала на пенсионноосигурителното
дружество, не е доказан или те са получени
в резултат на престъпна или друга незаконна
дейност;
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6. изиск вани я та и ли т ру дност и т е п ри
прилагането на отделни нормативни или
административни актове на трета държава,
регулиращи заявителя или други лица в тесни връзки с него, могат да възпрепятстват
упражняването на ефективен надзор;
7. с дейността си или с влиянието си върху
вземането на решения заявителят може да
навреди на сигурността на дружеството или
на неговите операции.
(9) Комисията може да откаже издаването
на разрешение, когато не може да идентифицира действителните собственици (действителните бенефициери), които притежават пряко
или непряко 10 и над 10 на сто от правата
на глас в общото събрание или от капитала
на заявителя.
(10) При издаването на разрешение комисията може да определи срок, в който да се
извърши придобиването, след изтичането на
който издаденото разрешение се обезсилва.
По искане на заявителя този срок може да
се удължи, когато основателни причини налагат това.
(11) В случаите, когато се изисква разрешение по ал. 3, „Централен депозитар“ – АД,
наричан по-нататък „Централен депозитар“,
извършва съответните вписвания във връзка с
придобиването на акциите на пенсионноосигурителното дружество само след представяне
на издаденото разрешение.“
§ 10. Създава се чл. 121з:
„Уведомяване
Чл. 121з. (1) Централният депозитар уведомява комисията за името/наименованието, адреса и за размера на притежаваното
акционерно участие на всяко лице, което
придобива едно и над едно на сто от акциите
на пенсионноосигурителното дружество или
увеличава участието си в капитала на дружеството, така че то достига или надхвърля
този праг, в 7-дневен срок от вписването на
придобиването.
(2) Всяко лице, получило разрешение по
чл. 121ж, ал. 3, е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от придобиването на
участието в капитала на пенсионноосигурителното дружество.
(3) Всяко лице, притежаващо самостоятелно или в съгласие с друго лице, пряко или
непряко квалифицирано участие в капитала
на пенсионноосигурителното дружество, кое
то намали своето участие или го увеличи,
без за това да е необходимо разрешение по
чл. 121ж, ал. 3, е длъжно да уведоми комисията в 7-дневен срок от промяната.
(4) При промяна в действителните собственици (действителните бенефициери), които
притежават 10 и над 10 на сто от капитала на
пенсионноосигурителното дружество, дружест
вото представя пред комисията по утвърден
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от заместник-председателя на комисията образец за това обстоятелство в 14-дневен срок
от узнаване за промяната.“
§ 11. В чл. 122, ал. 2 думите „заместникпредседателя на“ се заличават.
§ 12. Член 122а се изменя така:
„Необходими документи за получаване
на пенсионна лицензия
Чл. 122а. (1) За получаване на лицензия
за извършване на дейност по допълнително
пенсионно осигуряване дружеството подава
до комисията писмено заявление по образец,
утвърден от заместник-председателя на комисията, към което прилага:
1. протокола от учредителното събрание;
2. устава, приет на учредителното събрание;
3. решението на надзорния съвет за избор
на управителен съвет и решението на съответния управителен орган за начина, по който
ще се представлява дружеството, и за лицата,
които ще го представляват;
4. правилници за работата на управителния
и надзорния съвет или правилник за работата
на съвета на директорите;
5. управленска и организационна структура
на пенсионноосигурителното дружество;
6. бизнес план за дейността на пенсионноосигурителното дружество за тригодишен
период, съдържащ и информация за фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване, които
то предвижда да учреди;
7. документите по чл. 123е, ал. 4, т. 5, букви
„а“ – „и“ и т. 6 – 8;
8. удостоверение от банка по чл. 2, ал. 5 от
Закона за кредитните институции за изцяло
внесен минимално изискуем капитал съгласно
чл. 121в, ал. 2;
9. документите по чл. 121д, ал. 10 и доказателства, включително декларации, че са
изпълнени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 2;
10. списък на акционерите с техните ЕГН,
единен идентификационен код или дру ги
аналогични данни за чуждестранните лица и
размера на акционерното им участие, както и:
а) протоколи с решенията на управителните
органи на акционерите – юридически лица,
за участие в учредяването на акционерното
дружество, което кандидатства за получаване
на пенсионна лицензия;
б) удостоверения за актуално правно състояние – за юридическите лица, регистрирани
в чужбина;
в) документ от компетентен орган, с който се удостоверява, че върху дейността на
юридическо лице по чл. 121б, ал. 1, т. 4 се
осъществява специализиран финансов надзор
и се посочва обхватът му;
г) декларации от акционерите относно обстоятелствата по чл. 121б, ал. 2 и чл. 121в, ал. 3;
11. данни за информационната система на
дружеството;
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12. проект на договор с банка-попечител;
13. имената и личните данни на актюера,
протокол с решение на общото събрание
на акционерите за избора му и декларация
относно обстоятелствата по чл. 122к, ал. 1,
т. 1 – 4 по утвърден от заместник-председателя
на комисията образец;
14. документ за платена такса.
(2) Всяко лице, което самостоятелно или
в съгласие с други лица пряко или непряко
притежава квалифицирано участие в капитала
на пенсионноосигурителното дружество или
може да упражнява контрол над дружеството,
представя:
1. декларация по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец относно:
а) действителните си собственици (действителните бенефициери), които притежават
пряко или непряко 10 и над 10 на сто от
правата на глас в общото събрание или от
капитала му;
б) съответствие с изискванията на чл. 3,
т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици;
в) произхода на средствата, от които са
направени вноските срещу записани акции,
както и че те не са заемни;
2. декларация, че няма просрочени задължения към държавата и общините;
3. удостоверения за установените и платените данъчни и осигурителни задължения за
последните три години;
4. декларация по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец, удостоверяваща, че са спазени изискванията на
чл. 121ж, ал. 1, т. 1, съответно на т. 2 и 8;
5. декларация по утвърден от заместникпредседателя на комисията образец за наличието и естеството на финансови или всякакви
други интереси или връзки на лицето или на
членовете на управителните и контролните
му органи, когато е юридическо лице, спрямо
други акционери на пенсионноосигурителното дружество и/или членове на неговите
управителни и контролни органи, както и
за наличието или липсата на писмени или
мълчаливи споразумения с друг/други акцио
нер/акционери на пенсионноосигурителното
дружество и/или с други лица във връзка с
придобиването на квалифицираното участие,
като към декларацията се прилагат текстовете
на споразуменията, ако такива са налични;
6. документи за финансово състояние:
а) за юридическо лице – годишни финансови отчети за последните три години, след
извършен одит, ако такъв е задължителен,
както и финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо подаването на заявлението, които задължително включват отчет за
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финансовото състояние, отчет за всеобхватния
доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци и пояснителни
приложения;
б) за физическо лице – декларация по утвърден от заместник-председателя на комисията
образец за финансовото му състояние, а за
едноличен търговец – и годишни финансови
отчети за последните три години, след извършен одит, ако такъв е задължителен, както
и финансов отчет за последното тримесечие;
7. информация за групата, към която принадлежи юридическото лице, за предприятията
в групата, които подлежат на финансов надзор, и за компетентните институции, които
осъществяват надзора върху тях;
8. информация за кредитния рейтинг на
заявителя и на търговските дружества, контролирани от него, както и на групата, от
която той е част, когато такива рейтинги са
присъдени;
9. справка за професионалната квалификация и опита на физическото лице или на
членовете на управителния орган на юридическото лице, както и описание на дейността
на юридическото лице до датата на подаване
на заявлението;
10. устав или други аналогични учредителни документи.
(3) Заместник-председателят на комисията
може да изисква в определен от него срок не
по-дълъг от един месец:
1. коригиране или допълване на документите по ал. 1 и 2 за отстраняване на несъответствия с разпоредбите на този кодекс или
на актовете по прилагането му;
2. представянето от заявителя, от компетентните органи в страната и в чужбина и
от трети лица на документи и информация
относно заявителя, лицата по ал. 2, членовете
на управителните и контролните им органи
и на прокуристите им.
(4) След получаването на пенсионна лицензия дружеството уведомява комисията при
всяка промяна на документите или обстоятелствата по ал. 1 в 7-дневен срок от вписването
или от вземането на решението, доколкото в
този кодекс не е предвидено друго.
(5) Комисията определя с наредба изиск
вания към документите по ал. 1, т. 6 и 11.“
§ 13. В чл. 122б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 122а“ се заменят с
„чл. 122а, ал. 1 и 2“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато заместник-председателят на комисията е изискал допълнителни
документи и/или информация от заявителя
или от други лица или е дал указания за
отстраняване на несъответствия съгласно
чл. 122а, ал. 3, предложението по ал. 1 се
внася в едномесечен срок от получаването
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на документите и/или информацията. Когато
документите или информацията, изискани
от други лица, са представени след тези
от заявителя, заместник-председателят на
комисията го уведомява за крайния срок
за внасяне на предложението. В случаите,
когато изисканите допълнителни документи
или информация не бъдат представени, заместник-председателят на комисията внася
предложението в комисията в едномесечен
срок от изтичането на определения срок за
тяхното представяне.“
§ 14. Член 122в се изменя така:
„Основания за отказ
Чл. 122в. (1) Комисията отказва издаването
на пенсионна лицензия, когато:
1. не са представени необходимите документи или те не отговарят на изискванията
на този кодекс, или не са отстранени несъот
ветствията в случаите по чл. 122а, ал. 3;
2. внесеният капитал е под установения
минимум по чл. 121в, ал. 2;
3. някой от членовете на управителните и
контролните органи, прокуристите или лицата
по чл. 122а, ал. 2 не отговаря на предвидените
в този кодекс изисквания, или ако с дейността
си или с влиянието си върху вземането на
решения може да навреди на сигурността на
дружеството или на неговите операции;
4. са представени документи, които съдържат неверни сведения или данни;
5. дейността, която заявителят възнамерява
да извършва, не осигурява необходимата му
надеждност и финансовата му стабилност;
6. размерът на притежаваното имущество
на лицата, записали 10 и над 10 на сто от
капитала, и/или развиваната от тях дейност
по своя мащаб и финансови резултати не
съответстват на заявеното за придобиване
акционерно участие в заявителя и създават
съмнение относно надеждността и пригодност
та на тези лица при необходимост да окажат
капиталова подкрепа на заявителя;
7. произходът на средствата, с които лицата, записали 10 и над 10 на сто от капитала,
са направили вноски, не е доказан или тези
средства са получени в резултат на престъпна
или друга незаконна дейност;
8. поради тесни връзки между заявителя
и други лица могат да възникнат съществени
затруднения за упражняването на ефективен
надзор;
9. изиск ва н и я та и л и т ру д нос т и т е п ри
прилагането на отделни нормативни или
административни актове на трета държава,
регулиращи едно или повече юридически
или физически лица, с които заявителят има
тесни връзки, ще възпрепятстват ефективното
упражняване на надзора на комисията;
10. не са спазени други изисквания на този
кодекс или на актовете по прилагането му.
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(2) Комисията може да откаже издаването
на пенсионна лицензия, когато не могат да се
идентифицират действителните собственици
(действителните бенефициери), които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто
от правата на глас в общото събрание или от
капитала на лице по чл. 122а, ал. 2.“
§ 15. В чл. 122е ал. 2 се изменя така:
„(2) Извън случаите по ал. 1 заместникпредседателят на комисията може да направи
предложение за отнемане на лицензията на
пенсионноосигурително дружество, когато:
1. са нарушени изискванията на чл. 121д
или 121ж;
2. дружеството е възпрепятствало упражняването на надзора и/или не е изпълнило
влязла в сила приложена му принудителна
административна мярка по този кодекс;
3. дружеството не изпълнява задълженията
си към осигурените лица, пенсионерите или
лицата, на които изплаща еднократно или
разсрочено средства;
4. не се спазва доброволността при избор на
фонд за допълнително пенсионно осигуряване;
5. дружеството е сключило сделки, които засягат финансовата му стабилност или
стабилността на управляваните фондове за
допълнително пенсионно осигуряване, с което
застрашава интересите на осигурените лица
и пенсионерите;
6. дружеството е извършило грубо нарушение или системни нарушения на разпоредбите
на този кодекс и на актовете по прилагането му;
7. дружеството е представило неверни данни
относно собствения капитал (капиталовата
база), минималните ликвидни средства или
за резервите, които е длъжно да създава съг
ласно този кодекс.“
§ 16. В чл. 122з, изречение второ след думите „се публикува“ се добавя „на страницата
на комисията в интернет и“.
§ 17. В чл. 122и се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „или по Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „или на Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
§ 18. В чл. 122к се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „свързано с него лице“
се заменят с „лице в тесни връзки с него“, а
думите „свързано с нея лице“ се заменят с
„лице в тесни връзки с нея“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
§ 19. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „пенсионните резерви за
изплащане на пожизнени пенсии от съответния фонд“ се заменят с „пенсионните и
техническите резерви“;
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б) в т. 5 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Заместник-председателят
на комисията определя“ се заменят с „Комисията определя с наредба“.
§ 20. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „получила разрешение да
извършва“ се заменят със „с право да извършва“ и запетаята пред тях се заличава;
б) точка 2 се изменя така:
„2. чийто лиценз включва извършване на
дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 9 от Закона за
кредитните институции;“
в) в т. 3 думите „която е получила разрешение за“ се заменят с „чийто лиценз включвa“;
г) в т. 4 думите „чиято лицензия“ се заменят с „чиито лиценз“;
д) в т. 5 думите „по чл. 65, ал. 2, т. 11 и
14 от Закона за банките или“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. чийто лиценз включва извършване на
дейност като депозитарна или попечителска
институция;“
б) в т. 3 думата „лицензия“ се заменя с
„лиценз“.
3. В ал. 4 се създава т. 7:
„7. на първия работен ден на всяко тримесечие проверява извършената от пенсионносигурителното дружество оценка на активите на фонда за допълнително пенсионно
осигуряване за последния работен ден на
предходното тримесечие, като при констатиране на несъответствия с изискванията на
наредбата и правилата по чл. 181 уведомява
пенсионноосигурителното дружество и следи
за своевременното им отстраняване.“
4. Алинеи 7 – 9 се изменят така:
„(7) Банката-попечител не изпълнява нареждане по ал. 6, когато то противоречи на
този кодекс и на подзаконовите актове по
прилагането му, на правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително
пенсионно осигуряване и на неговата инвестиционна политика.
(8) Банката-попечител изпраща на комисията в края на всеки работен ден информация
за постъпилите и изплатените парични средства, сключените сделки, активите на фонда
за допълнително пенсионно осигуряване, а на
първия работен ден на всяко тримесечие – и
данните, свързани с проверката по ал. 4, т. 7.
(9) Банката-попечител уведомява незабавно
комисията за всяко констатирано при осъществяване на попечителските си задължения
нарушение на този кодекс и на подзаконовите
актове по прилагането му от страна на пенсионноосигурителното дружество. При поискване
банката-попечител предоставя на комисията
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цялата информация, с която разполага във
връзка с изпълнението на попечителските
си задължения.“
5. Създава се ал. 10:
„(10) Банката-попечител отговаря пред
пенсионноосигурителното дружество, пред
фонда за допълнително пенсионно осигуряване, пред осигурените лица и пенсионерите
за всички претърпени вреди, които са пряка
и непосредствена последица от неизпълнение
на попечителските є задължения, включително от непълно, неточно и несвоевременно
изпълнение, когато то се дължи на причини,
за които банката-попечител е отговорна.“
§ 21. В чл. 123б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а
след думите „от датата на сключването му“
се поставя запетая и се добавя „съответно от
изменението му“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „свързано с него лице“ се
заменят с „е в тесни връзки с пенсионноосигурителното дружество“;
б) в т. 3 думите „едно и също или свързано лице с“ се заличават и накрая се добавя
„или е в тесни връзки с такъв инвестиционен
посредник“.
3. В ал. 5 навсякъде думите „заместникпредседателя на“ се заличават.
4. В ал. 8 думите „изпълнението на задълженията за съхраняването на активите
на фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване“ се заменят с „изпълнението на
попечителските задължения“.
5. В ал. 9 думата „лицензията“ се заменя
с „лиценза“.
6. В ал. 10 се създава изречение второ:
„След откриване на производството по несъстоятелност квесторът, временният синдик или
синдикът на банката-попечител е длъжен в
срок не по-късно от 5 работни дни от датата
на подписването на договора за попечителски
услуги между пенсионноосигурителното дружество и новата банка-попечител да извърши
действията по ал. 6 съгласно дадените от пенсионноосигурителното дружество инструкции
и нареждания.“
7. В ал. 13 думите „заместник-председателят на комисията“ се заменят с „комисията“.
§ 22. В чл. 123в се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество
сключва договор с инвестиционен посредник
след одобряване от управителния орган на
дружеството.“
2. В ал. 2 думите „е свързано с него лице“ се
заменят със „се намира в тесни връзки с него“.
3. Алинея 3 се отменя.
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4. В ал. 5, т. 1 думите „свързано с тях лице“
се заменят с „лице в тесни връзки с тях“.
5. В ал. 6 накрая думите „или свързано с
тях лице“ се заменят с „и не трябва да са в
тесни връзки с тях“.
6. В ал. 7 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
§ 23. Член 123г се изменя така:
„Договор с осигурителен посредник
Чл. 123г. (1) Пенсионноосигу рителното
д ру жес т во може да ск л юч ва дог овори с
осигурителни посредници – физически или
юридически лица. Осигурителните посредници – физически лица, не могат да упълномощават други лица за осъществяваната от тях
дейност по осигурително посредничество.
(2) Осигурителният посредник и пенсионноосигурителното дружество не могат да
сключат договор, когато посредникът вече
има сключен договор с друго пенсионноосигу рително дружество. Осигу рителният
посредник – юридическо лице, не може да
упълномощава лице, което е упълномощено
от друг осигурителен посредник – юридическо
лице, за същата дейност.
(3) Работодателят не може да е осигурителен посредник на пенсионноосигурително
дружество по отношение на своите работници
и служители.
(4) Осигурителните посредници – физичес
ки лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица,
имат право от името и за сметка на пенсионноосигурителното дружество да сключват
осигурителни договори, да посредничат при
сключването на осигурителни и пенсионни
договори и договори за разсрочено изплащане
на средства, както и да приемат индивидуални
заявления за допълнително пенсионно осигуряване, за възобновяване на осигуряването в
универсален пенсионен фонд, за промяна на
участие и за прехвърляне на средства, както
и други заявления и молби от осигурените
лица, от пенсионерите и от другите право
имащи лица. Те не могат да събират осигурителни вноски и да извършват плащания на
осигурени лица, на пенсионери и на други
правоимащи лица.
(5) Осигурителните посредници – физически и юридически лица, както и лицата,
упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица, се вписват от заместник-председателя на комисията в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за Комисията
за финансов надзор.
(6) Осигурителните посредници – физичес
ки лица, и лицата, упълномощени от осигурителни посредници – юридически лица,
трябва да:
1. имат не по-ниско от средно образование;
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2. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер;
3. не са били наказвани административно
през последните три години за груби или
системни нарушения на този кодекс или на
актовете по прилагането му;
4. не са лишени от право да:
а) заемат материалноотговорна длъжност;
б) упражняват определена професия или
дейност в областта на финансите, застраховането или на осигуряването;
5. са преминали обучение по допълнително
пенсионно осигуряване, организирано от съответното пенсионноосигурително дружество.
(7) Лицата, които управляват и представляват осигурителните посредници – юридически
лица, трябва да отговарят на изискванията
на ал. 6, т. 1 – 4.
(8) При осъществяване на дейността си
осигурителният посредник – физическо лице,
и лицето, упълномощено от осигурителен
посредник – юридическо лице, трябва да:
1. се легитимира с документа по ал. 12 и
да предостави на съответното лице данни за
контакт;
2. спазва принципа за свобода на избор
на фонд;
3. оказва съдействие на лицето, подаващо
заявление за допълнително пенсионно осигуряване или заявление за промяна на участие
и за прехвърляне на средства от един в друг
фонд за допълнително пенсионно осигуряване, и да следи да не се допусне увреждане на
интересите му;
4. разяснява на лицата добросъвестно и с
дължимата грижа правата и задълженията им
по осигурителните договори, да им предоставя
вярна и точна информация за съответното
пенсионноосигурително дружество и управ
ляваните от него фондове за допълнително
пенсионно осигуряване и да не дава обещания
или да прави предположения относно бъдещата
доходност от инвестиране на средствата на
съответния фонд;
5. опазва личните данни на осигурените
лица, като не използва получената информация
за цели, които не са свързани с упражняване
на правата и изпълнение на задълженията по
договора за осигурително посредничество;
6. опазва търговската тайна и т ърговския престиж на пенсионноосигурителното
дружество, с което е сключило договор за
посредническа дейност, и да не предоставя
неверни, непълни или подвеждащи сведения
за други пенсионноосигурителни дружества.
(9) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да осигури обучение на физическите
лица, с които ще сключи договор за дейност
по осигурително посредничество, както и
на лицата, които осигу рителните посред
ници – юридически лица, възнамеряват да
упълномощят за осъществяване на дейността
по осигурително посредничество.
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(10) Пенсионноосигурителното дружество
сключва договор с осигурителен посредник,
съответно дава съгласие за упълномощаване
на лице за извършване на дейност по осигурително посредничество, след като установи,
че са изпълнени изискванията на ал. 6, съответно на ал. 7.
(11) Пенсионноосигурителното дружество
уведомява комисията за сключването на всеки
договор с осигурителен посредник, както и
за упълномощаването на физическо лице от
осигурителен посредник – юридическо лице,
в 7-дневен срок.
(12) Пенсионноосигурителното дружество
снабдява всеки осигурителен посредник, съответно лицата, упълномощени от осигурителни
посредници – юридически лица, с документ,
който ги легитимира при упражняване на
дейността им. Образецът на документа се
утвърждава от заместник-председателя на
комисията.
(13) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да упражнява контрол за съответствието на осигурителните посредници и на
упълномощените от тях лица с изискванията
на този кодекс, да извършва редовни проверки за законосъобразното упражняване на
дейността им в рамките на сключения с тях
договор, съответно на упълномощаването им,
както и да създаде необходимата организация
за предварително и последващо обучение и
инструктаж.
(14) Пенсионноосигурителното дружест
во отговаря пред осигурените лица, пред
пенсионерите и пред техните наследници за
действията на осигурителните посредници и
на упълномощените от тях лица във връзка
с дейността по допълнително пенсионно осигуряване като за свои действия.
(15) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да прекрати договора си с осигурителния посредник, когато установи, че:
1. пред дружеството са представени неверни
данни или документи за удостоверяване на
съответствието с ал. 6 или 7;
2. осигурителният посредник е престанал
да отговаря на изискванията на ал. 6, съответно на ал. 7;
3. упълномощеното лице е престанало да
отговаря на изискванията на ал. 6 и осигурителният посредник – юридическо лице, не
оттегли упълномощаването в тридневен срок
от уведомлението.
(16) Пенсионноосигурителното дружество
уведомява комисията за всяко прекратяване
на договор за осигурително посредничество
и за всяко оттегляне на упълномощаване
на физическо лице, упълномощено от осигурителен посредник – юридическо лице, в
7-дневен срок.
(17) Когато осигурителният посредник или
упълномощеното лице извърши нарушение на
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ал. 8, т. 2, 4, 5 или 6 или други груби или системни нарушения на този кодекс или на актовете
по прилагането му, заместник-председателят
на комисията задължава пенсионноосигурителното дружество да прекрати договора си с
осигурителния посредник – физическо лице,
съответно с осигурителния посредник – юридическо лице, когато упълномощаването не
бъде оттеглено. Същата мярка се прилага и
в случаите на нарушение на ал. 2.“
§ 24. Член 123е се изменя така:
„Система за управление
Чл. 123е. (1) Пенсионноосигу рителното
дружество е длъжно да разполага с ефективна
система за управление, която осигурява надеждно и благоразумно управление на дейността по допълнително пенсионно осигуряване.
(2) Системата за управление трябва да
съответства на естеството, обема и сложността на дейността на пенсионноосигурителното дружество и да включва адекватна и
прозрачна организационна структура с ясно
разпределение и подходящо разделение на отговорностите и ефективност при предаването
на информация.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да извършва преглед на системата
си за управление и да внася промени в нея,
когато това е необходимо за постигане на
целите по ал. 1.
(4) Управителният орган на пенсионно
осигурителното дружество приема:
1. управленската и организационната структура на пенсионноосигурителното дружество,
с която се определят включително:
а) дейността на отделните организационни
единици;
б) ръководните длъжности извън длъжностите по чл. 121д, ал. 5, както и техните
функции и правомощия;
в) разпределението на функциите и правомощията между изпълнителните директори,
както и разпределението на функциите между
членовете на управителния орган;
2. бизнес план за дейността на пенсионно
осигурителното дружество за срок три години,
който се актуализира ежегодно до 31 март
всяка година;
3. правилник за организацията и дейността
на всеки управляван фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
4. инвестиционната политика на всеки
управляван пенсионен фонд;
5. правилата за:
а) управлението на рисковете, свързани
с дейност та на пенсионноосиг у рителното
дружество;
б) вътрешния контрол;
в) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане
дейността на отделните организационни звена;
г) вътрешния одит;
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д) публичното оповестяване на информация
и предоставянето на информация на надзорния
орган и на осигурените лица;
е) личните сделки;
ж) установяването и предотвратяването на
конфликт на интереси;
з) отношенията с осигурителните посред
ници и с другите лица, с които са сключени
договори за осъществяване на определени
дейности;
и) оценката на активите и на пасивите на
пенсионноосигурителното дружество и на
управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
к) други дейности по преценка на управителния орган или когато това е предвидено в
този кодекс, в закон или в друг нормативен акт;
6. политиката за възнаграж денията на
лицата по чл. 123о, ал. 1;
7. счетоводната политика на пенсионно
осигурителното дружество и на управляваните
от него фондове за допълнително пенсионно
осигуряване;
8. политика за идентифициране на свързаните лица с пенсионноосигурителното дружест
во и емитентите, в които са инвестирани
средствата на фондовете за допълнително
пенсионно осигуряване.
(5) Освен когато в този кодекс е предвидено
друго, управителният орган преразглежда наймалко веднъж годишно документите по ал. 4,
внася изменения или допълнения в тях, когато
това е необходимо, и представя пред общото
събрание на акционерите годишен отчет за
дейността по прилагането им. Пенсионно
осигурителното дружество представя отчета в
комисията в 7-дневен срок от разглеждането
му от общото събрание.
(6) Пенсионноосигурителното дружество
предприема разумни мерки, които да гарантират непрекъснатост и регулярност при
извършване на дейността му, включително
като разработва планове за действия при
извънредни ситуации. За тази цел пенсионноосигурителното дружество се ползва от
подходящи и съответстващи на обема, характера и сложността на дейността му системи,
ресурси и процедури.
(7) В рамките на системата за управление
пенсионноосигурителното дружество създава:
1. функция по управление на риска;
2. функция за вътрешен контрол;
3. функция по вътрешен одит;
4. актюерска функция.
(8) Функция по смисъла на ал. 7 е вътрешният капацитет за изпълнение на практически
задачи.
(9) С организационната структура по ал. 4,
т. 1 се определя организацията на функциите
по ал. 7.“
§ 25. Създава се чл. 123е1:
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„Управление на риска, вътрешен контрол
и вътрешен одит
1
Чл. 123е . (1) Пенсионноосигурителното
дружество трябва да разполага със система за
управление на риска, която да обхваща стратегии, процеси и процедури за докладване, с
цел непрекъснато идентифициране, измерване, проследяване и управление на рисковете
(поотделно, в целостта им и в техните взаи
мозависимости), на които са изложени или
биха могли да бъдат изложени дружеството
и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
(2) Системата за управление на риска трябва да е ефективна и да е добре интегрирана
в организационната структура и в процесите
за вземане на решения на пенсионноосигурителното дружество, като по подходящ начин
се взема предвид от лицата по чл. 121д, ал. 5
и от лицата, които осъществяват функцията
по управление на риска.
(3) Функцията по управление на риска
на пенсионноосигурителното дружество се
осъществява от звено за управление на рис
ка и се структурира по такъв начин, че да
съдейства за прилагането на системата за
управление на риска.
(4) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да изгради системи за вътрешен
контрол, които да гарантират, че дейността
по допълнително пенсионно осигу ряване,
включително когато осъществяването на част
от нея е възложено по договор на трето лице,
се извършва в съответствие със:
1. нормативната уредба;
2. разпоредбите на вътрешните документи,
приети от дружеството съгласно изискване
на този кодекс или на подзаконов акт по
прилагането му;
3. сключените договори;
4. принципите за икономичност, ефикасност
и ефективност на дейностите.
(5) Вътрешният контрол е цялостен и непрекъснат процес, интегриран в дейността на
пенсионноосигурителното дружество, който се
осъществява съобразно възприетата система
за управление от управителните и контролните органи, от ръководителите на всички
управленски нива, както и от всички други
лица, които работят по договор с пенсионноосигурителното дружество.
(6) Функцията по вътрешен контрол на
пенсионноосигурителното дружество се осъществява от специализирана служба за вът
решен контрол.
(7) Функцията по вътрешен одит на пенсионноосигурителното дружество е обективна
и независима от другите оперативни функции, осъществява се от отделно лице или от
специализирано звено и включва оценка на
адекватността и ефективността на системата
за вътрешен контрол и на другите елементи
от системата за управление.
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(8) Ръководителите на звеното за управление на риска, службата по вътрешен контрол
и на специализираното звено по вътрешен
одит (съответно лицето, осъществяващо вът
решния одит, когато дейността по вътрешен
одит се упражнява от него самостоятелно)
трябва да имат подходяща квалификация и
опит в съответните области и да отговарят
на изискванията на чл. 121д, ал. 5, т. 3 – 12.
(9) Ръководителите на звеното за управ
ление на риска и на службата по вътрешен
контрол се избират и се освобождават от
у п ра ви т елни т е орга ни на пенсионноосигурителното дружество. Ръководителят на
специализираното звено по вътрешен одит,
съответно лицето, осъществяващо вътрешния
одит, се избира и се освобождава от общото
събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество.
(10) Комисията определя с наредба функции
те и задълженията на звената, на службите и
на лицата по ал. 3, 6 и 7.“
§ 26. В чл. 123ж се създава ал. 3:
„(3) Информационната система на пенсионноосигурителното дружество трябва да
предоставя възможност за създаване и поддържане на единно електронно досие на всяко
осигурено лице или пенсионер в управляваните
от дружеството пенсионни фондове, което
съдържа всички налични данни за лицето,
включително електронен образ на подадените от него заявления и молби и актовете на
дружеството във връзка с тях.“
§ 27. В чл. 123з се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно:
1. да запознава осигурените лица и лицата
по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1 с правилника на фонда за допълнително пенсионно
осигуряване и с всички негови изменения и
допълнения, както и да им предоставя при
поискване заверено копие от него;
2. преди сключването на осигурителен
договор да предоставя на насрещната страна
по договора актуална информация относно
основните характеристики на фонда и относно
участието в него;
3. да изпраща безплатно на осигурените
лица до 31 май всяка година извлечение от
техните индивидуални партиди за предходната
календарна година;
4. извън случая по т. 3 да осигури възможност на всяко осигурено във фонда лице при
поискване да получава информация за своята
индивидуална партида;
5. да предоставя на осигурените лица при
поискване информация относно постигнатата
реална доходност по техните индивидуални
партиди.“
2. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно при поискване да издаде на всяко
осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен
достъп до данните в неговата индивидуална
партида и да м у позвол ява да извършва
справки и да проследява осигурителната си
история.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Създават се ал. 6 – 11:
„(6) Документите и информацията по ал. 1,
т. 2 – 5 се изготвят съгласно образци, утвърдени с наредба на комисията.
(7) Приложимият метод за изчисляване
на доходността по ал. 1, т. 5 се определя в
наредбата по чл. 180, ал. 2.
(8) Информацията по ал. 1 и 2 се представя
в писмена форма и се подписва от упълномощен служител на дружеството, с изключение
на информацията по ал. 1, т. 3 и по ал. 2,
т. 1. При договореност с осигуреното лице
информацията може да се изпрати по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис, подписана с квалифициран
електронен подпис от пенсионноосигурителното дружество.
(9) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно при поискване да предостави в 7-дневен срок на осигуреното лице, на пенсионера,
съответно на наследник на осигуреното лице
или на пенсионера, копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен
или на електронен носител.
(10) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно в 7-дневен срок от поискването да
снабди пенсионера, съответно неговите наследници, със заверено копие от пенсионния
договор по чл. 169а.
(11) Националната агенция за приходите
предоставя в края на всяко тримесечие на съот
ветните пенсионноосигурителни дружества
и на комисията информация за починалите
осигурени лица и пенсионери в управляваните от дружествата фондове за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.“
§ 28. В чл. 123и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Пенсионноосигурителното дружество
не може да разпространява, да публикува на
своята страница в интернет или да включва
в съдържанието на свои рекламни и писмени информационни материали информация,
изготвена от други лица, която не отговаря
на изискванията, предвидени в наредбата по
ал. 6. Материалите, съдържащи такава информация, не могат да се разпространяват и
от други лица от името на дружеството или
с участие на негови представители.
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(5) Рекламните и информационните материали на пенсионноосигурителното дружество,
съдържащи описание на характеристиките,
проду ктите, услу гите или резултатите от
дейността на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, трябва да
включват информация, че при управлението
на активите на съответния фонд не се гарантира положителна доходност и запазване в
пълен размер на внесените по индивидуалните
партиди средства.
(6) Комисията определя с наредба изискванията към рекламните и писмените
информационни материа ли и ст раницата
в ин тернет на пенсионноосиг у ри телно т о
дружество.“
§ 29. В глава девета, раздел II се създава
чл. 123и1:
„Задължение за съхраняване
Чл. 123и1.. (1) Оригиналните документи на
хартиен носител и електронните документи,
като заявления (за избор на пенсионен фонд,
за промяна на участието, за възобновяване на
осигуряването в универсален пенсионен фонд,
за прехвърляне или изтегляне на средства и
други), договори (осигурителни, пенсионни
и за разсрочено изплащане), разпореждания
и други актове на пенсионноосигурителното
дружество за определяне размера на еднократни и периодични плащания, както и на
другите документи, на данни и информация
от значение за упражняване на правата на
осигурените лица, пенсионерите или техните
наследници, се съхраняват от пенсионноосигурителното дружество за срок не по-кратък
от 50 години, считано от прекратяването на
съответното осигурително правоотношение.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
съхранява, използва и унищожава документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване, по ред,
определен с наредба на комисията.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
съхранява документите, които представляват
класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация.“
§ 30. В чл. 123л се правят следните изменения:
1. В ал. 6 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
2. В ал. 7 думите „Заместник-председателят“ се заменят с „Комисията по предложение
на заместник-председателя“.
3. В ал. 9 думите „заместник-председателя
на“ се заличават, а думите „чл. 344, ал. 1, т. 5“
се заменят с „чл. 344, ал. 2, т. 7“.
§ 31. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „от датата на сключване на“ се добавя „първия“.
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2. В ал. 3 думите „Осигурителният договор“ се заменят с „Осигурителното правоотношение“, а след думите „фонд „Пенсии“
се поставя запетая, добавя се „съответно
във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се
поставя запетая.
§ 32. В чл. 124а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „възрастта по чл. 68, ал. 1“
се заменят с „възрастта им по чл. 68, ал. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изборът се извършва с индивидуално
заявление, подадено от лицето до пенсионноосигурителното дружество, управляващо
фонда, в който желае да участва. Едновременно с подаване на заявлението лицето
сключва осигурителен договор с дружеството.
Договорът поражда действие, при условие че
са изпълнени изискванията на ал. 1 и 2, като
осигурителното правоотношение възниква
от първо число на месеца, следващ месеца
на избора.“
3. В ал. 4 думите „Изборът на осигуряване,
редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска“
се заменят с „Редът и начинът за събиране
и разпределение на осигурителната вноска“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Редът за подаване на заявлението по
ал. 3, изречение първо и изискванията към
съдържанието му се определят с наредба на
комисията.“
§ 33. Създава се чл. 124б:
„Възникване на осигурителното правоотно
шение при промяна на участие
Чл. 124б. При промяна на участието на
осигуреното лице от един в друг съответен
фонд за допълнително задължително пенсионно осиг у ряване правоотношението с
дружеств ото, управляващо фонда, в който
лицето преминава, възниква от датата на
прехвърляне на средствата по индивидуалната му партида, като правоотношението с
дружеството, управляващо фонда, в който
лицето е било осигурено, се прекратява от
същата дата.“
§ 34. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая
и се добавя „съответно във фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“.
2. В ал. 2 след думите „пенсионно осигуряване“ се добавя „в универсалните и в професионалните пенсионни фондове“, а думите
„чрез пенсионни схеми“ се заличават.
§ 35. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „са осигурени във
фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се
„съответно във фонд „Пенсии за лицата по
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чл. 69“ и се поставя запетая, а накрая думите
„във фонд „Пенсии“ се заличават.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на лицата, осигуряващи
се по реда на чл. 4в във фонд „Пенсии“.
§ 36. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) По индивидуалната партида на всяко
осигурено лице се записват и натрупват към
датата на постъпването им по сметката на
фонда:
1. вноските за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и внесените суми от
лихви върху тях;
2. средствата, прехвърлени от друг фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване;
3. средствата, преведени от Държавния фонд
за гарантиране устойчивост на държавната
пенсионна система.
(2) Всяко осигурено лице може да има само
една индивидуална партида в универсален,
съответно в професионален пенсионен фонд.
В индивидуалната партида се правят записи
за направените вноски и другите постъпили в
нея средства, за изплатените и прехвърлените
суми, както и за събраните такси и удръжки.
(3) Индивидуалната партида се води в левове
и в дялове. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, средствата,
прехвърлени от друг фонд, както и другите
постъпили в партидата суми се отчитат в
дялове и в части от дялове.“
2. В ал. 9 накрая се добавя „ал. 2“.
3. В ал. 13 след думите „по ал. 1“ се добавя
„направили избор по чл. 4б“.
4. Алинея 15 се изменя така:
„(15) При отпускане на пенсия по част
първа или при смърт на лице, за което са
прехвърлени средства по реда на ал. 12, същите
се прехвърлят във фонд „Пенсии“, съответно
във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на
държавното обществено осигуряване.“
5. В ал. 18 думите „ал. 12 – 15“ се заменят
с „ал. 12 – 16“.
§ 37. В чл. 134 ал. 1 се изменя така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество
отговаря имуществено пред осигурените лица
и пенсионерите за загуби, настъпили в резултат
на недобросъвестно изпълнение на неговите
задължения по отношение управлението и
представляването на съответните пенсионни фондове. В случай на несъстоятелност в
масата на несъстоятелността на пенсионноосигурителното дружество не се включват
активите за покриване на пенсионния резерв
по чл. 192, ал. 2.“
§ 38. В чл. 137 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с решение на неговите
органи за управление“ се заменят със „с решение на общото събрание на акционерите му“.
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2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 39. В чл. 139, ал. 1, т. 2 след думата „еднократно“ се добавя „или разсрочено“.
§ 40. В чл. 140, ал. 1 думите „с решение
на неговите органи за управление“ се заменят със „с решение на общото събрание на
акционерите му“.
§ 41. В чл. 142, ал. 1, т. 2 след думата „еднократно“ се добавя „или разсрочено“.
§ 42. Създава се чл. 142а:
„Осигурителен договор
Чл. 142а. (1) Договорът за осигуряване във
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване е безсрочен и се съставя и
подписва в два екземпляра – по един за всяка
от страните.
(2) Осигурителният договор задължително
съдържа:
1. данни за страните по договора:
а) имената на осигуреното лице по документ за самоличност и ЕГН или аналогични
данни за чуждестранното лице;
б) наименованието, седалището, адреса на
управление, пенсионната лицензия и търговската регистрация на пенсионноосигурителното дружество;
2. наименованието, съдебната регистрация
и единния идентификационен код на фонда
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване;
3. датата и входящия номер на заявлението
за участие, за промяна на участието или за
възобновяване на осигуряването, съответно
номера и датата на протокола за служебното
разпределение;
4. предмета и обхвата на осигуряването;
5. размера на осигурителната вноска;
6. размера на таксите и на удръжките;
7. правата и задълженията на страните по
договора и на наследниците на осигуреното
лице;
8. реда и начина за получаване на информация;
9. датата на сключване на осигурителния
договор и условията за влизането му в сила;
10. условията за прекратяване на договора;
11. имената по документ за самоличност
и служебния номер в пенсионноосигурителното дружество на осигурителния посредник, съответно на упълномощеното лице от
осигурителен посредник – юридическо лице,
в случаите, когато договорът се сключва с
посредничеството му.“
§ 43. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Правилникът за организацията и дейността на пенсионния фонд трябва да съдържа:
1. наименованието на фонда;
2. наименованието, седалището и адреса
на управление на пенсионноосигурителното
дружество, което го управлява;
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3. условията за допълнително задължително
пенсионно осигуряване във фонда;
4. условията и реда за сключване на осигурителни или пенсионни договори и договори
за разсрочено изплащане, реда за измененията
и допълненията в тях и условията за прекратяване на осигурителното правоотношение;
5. условията и реда за водене на индивидуалните партиди и за предоставяне на осигуреното лице на извлечения от тях;
6. основните цели на инвестиционната
политика на фонда;
7. размера на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителното дружество;
8. условията, реда и сроковете за изплащане
на пенсиите и на еднократните или разсрочените плащания;
9. условията, реда и сроковете за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната партида по искане на осигуреното лице;
10. условията и реда за извършване на изменения и допълнения в правилника;
11. изрично упоменаване на начина и на
реда за обяви и съобщения, свързани с дейността на пенсионния фонд;
12. методите и периодичността на оценка
на активите на фонда;
13. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на лицата по
чл. 123г, на осигурените лица, на пенсионерите
и на техните наследници;
14. реда и начина за формиране на резерва
за изплащане на пожизнени пенсии;
15. реда и начина за гарантиране на минималното равнище на доходност от инвестиране
на средствата на осигурените лица;
16. датите на приемането на правилника
и на последващите изменения и допълнения
в него, както и данни за решенията на комисията, с които са одобрени.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) При пода ва нет о на за явление по
чл. 124а, ал. 3, чл. 137, ал. 3 и по чл. 140, ал. 3
или при сключването на осигурителен договор
осигуреното лице получава при поискване
срещу подпис заверено копие от правилника
на фонда за допълнително задължително
пенсионно осигуряване и от неговата инвестиционна политика, действащи към датата
на подаване на заявлението, съответно на
сключване на договора.“
§ 44. В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в изречение първо думите „заместникпредседателя на комисията“ се заменят с
„комисията по предложение на заместникпредседателя на комисията“;
б) изречения второ и трето се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За одобряване на промени в правилника
пенсионноосигурит елното дружество подава
до комисията заявление, към което прилага:
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1. решението на управителния орган за
приемане на промените, като в него или в
приложение към него детайлно са описани
измененията и допълненията в конкретните
текстове на правилника;
2. заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството, екземпляр на правилника за организацията и дейността на
съответния фонд с приетите в него промени,
като след всяка промяна се посочва датата,
на която е приета;
3. образците на осигурителните и пенсионните договори и на договорите за разсрочено
изплащане, както и на другите вътрешни документи на дружеството – когато промените
в правилника налагат изменения в тях.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Заместник-председателят на комисията
може да изисква коригиране, допълване или
отстраняване на несъответствия в документите по ал. 2 и представянето на допълнителна
информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.
(4) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася в едномесечен срок от подаването на заявлението, а в
случаите по ал. 3 – в едномесечен срок от
представянето на съответните документи или
информация. В случаите, когато изисканите
документи или информация не са внесени,
комисията се произнася в едномесечен срок
от изтичането на определения срок за тяхното
представяне. Заявителят се уведомява писмено
за взетото решение в 7-дневен срок.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея
думите „заместник-председателя на“ се заличават.
§ 45. Член 145 се изменя така:
„Разрешение за управление на пенсионен фонд
Чл. 145. (1) Разрешението за управление
на универсален или на професионален фонд
се издава от комисията по предложение на
заместник-председателя на комисията. За
получаване на разрешение лицензираното
пенсионноосигурително дружество подава до
комисията писмено искане по образец, утвърден от заместник-председателя на комисията,
към което прилага:
1. протокола с решението на общото събрание на акционерите на пенсионноосигурителното дружество за учредяване на универсален
или професионален пенсионен фонд;
2. правилника за организацията и дейността на универсалния или на професионалния
пенсионен фонд и протокола с решението за
приемането му;
3. актюерските разчети за предлаганите
пенсионни схеми и имената и личните данни
на актюера;
4. образците на осигурителните и пенсион
ните договори;
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5. предварителните договори с банкапопечител и с инвестиционен посредник и
декларациите за съответствие с изискванията
на чл. 121д, ал. 9, чл. 123б, ал. 2 и чл. 123в,
ал. 2 по утвърден от заместник-председателя
на комисията образец;
6. финансовия отчет на дружеството към
последно число на предходния месец;
7. док у ментите, удостоверяващи съответствието на информационната система на
дружеството със спецификата и обема на
дейността, свързана с управлението на учредения фонд;
8. справка за кадровата обезпеченост на
дружеството;
9. инвестиционната политика на универсалния, съответно на професионалния пенсионен фонд;
10. правилата по чл. 179в, ал. 1;
11. документ за платена такса за разглеждане на документи.
(2) Заместник-председателят на комисията
може да изисква коригиране, допълване или
отстраняване на несъответствия в документите по ал. 1 и представянето на допълнителна
информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.
(3) След получаването на разрешението
по ал. 1 дружеството представя на комисията документите по ал. 1 в 14-дневен срок от
промяната им, освен ако е предвиден друг
ред за одобряване или уведомяване.
(4) Комисията определя с наредбата по
чл. 122а, ал. 5 изисквания към документите
по ал. 1, т. 3, 7, 8 и 10.“
§ 46. Член 146 се изменя така:
„Срок за разглеждане на искането за разрешение
за управление на пенсионен фонд
Чл. 146. Комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на искането
по чл. 145, ал. 1, а в случаите по чл. 145,
ал. 2 – в едномесечен срок от представянето
на съответните документи или информация.
В случаите, когато изисканите документи
или информация не са внесени, комисията се
произнася в едномесечен срок от изтичането
на определения срок за тяхното представяне.
Заявителят се уведомява писмено за взетото
решение в 7-дневен срок.“
§ 47. В чл. 147 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията отказва да даде разрешение, когато:
1. в определения по чл. 145, ал. 2 срок не
са представени допълнителните документи
или информацията или не са отстранени
несъответствията;
2. не са изпълнени изискванията на този
кодекс и на подзаконовите актове по прилагането му;
3. липсва необходимата финансова, кадрова
или информационна обезпеченост на пенсион
ноосигурителното дружество;
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4. е в сила приложена на дружеството
принудителна административна мярка по
чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11 или 12.“
§ 48. В чл. 148, ал. 1 думите „заместникпредседателя на“ се заличават.
§ 49. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „Заместник-председателят“ се заменят
с „Комисията по предложение на заместникпредседателя“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Комисията може да отнеме разрешението за управление на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване при
грубо нарушение или системни нарушения
на този кодекс и на актовете по прилагането
му при управлението на фонда.“
§ 50. В чл. 154б се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 51. Член 167 се изменя така:
„Право на допълнителна пожизнена пенсия за
старост
Чл. 167. (1) Осигуреното лице има право на
допълнителна пожизнена пенсия за старост при
навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1.
(2) По желание на осигу рения фондът
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години
преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие
че натрупаните средства по индивидуалната
му партида позволяват отпускане на такава
пенсия в размер не по-малък от размера на
минималната пенсия за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1.“
§ 52. В чл. 168, ал. 3 след думите „възрастта
по чл. 68, ал. 1“ се добавя „от лицето“.
§ 53. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1
очакваната продължителност на живота не
може да е по-висока от определената в биометричните таблици.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „заместник-председателя на“ се заличават.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се допуска отчитане на пола като
актюерски фактор при определяне на размера на допълнителната пожизнена пенсия за
старост.“
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§ 54. В чл. 169а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по условията“ се заменят
с „при условията“.
2. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Пенсионният договор се сключва в писмена
форма и задължително съдържа:“.
§ 55. Създава се чл. 169б:
„Договор за разсрочено изплащане
Чл. 169б. (1) Разсроченото изплащане представлява договорно изплащане на натрупаната
в индивидуалната партида сума на няколко
части с еднакъв или различен размер, на равномерни или неравномерни периоди.
(2) Договорът за разсрочено изплащане се
сключва в писмена форма и задължително
съдържа:
1. наименованието, седалището, адреса на
управление, търговската регистрация, номера
и датата на пенсионната лицензия и единния
идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество и наименованието и
единния идентификационен код на фонда
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване;
2. имената и личните данни на осигуреното
лице, съответно на неговия наследник;
3. план за извършване на плащанията;
4. реда и начина за извършване на плащанията;
5. правата на наследниците на лицето,
получаващо плащанията;
6. реда и начина за предоставяне на информация на страните по договора;
7. разходите по изплащането;
8. условията за изменение и прекратяване
на договора.“
§ 56. В чл. 171 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигуреното лице има право да промени участието си във фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и да
прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е изтекла една година
от датата:
1. на сключване на първия му осигурителен договор;
2. на служебното му разпределение;
3. на възникване на осигурителното правоотношение по чл. 124а, ал. 3;
4. по чл. 124б.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Осигурените лица могат да прехвърлят
средствата от индивидуалните си партиди във
фонда при несъгласие с извършени промени
в правилника му или в инвестиционната му
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политика, ако в тримесечен срок от уведомлението по чл. 144, ал. 5, съответно по чл. 175а,
ал. 4, подадат заявление за това, освен когато:
1. се променя седалището или адресът
на управление на пенсионноосигурителното
дружество, което управлява фонда;
2. промените произтичат от изменение на
нормативната уредба.“
§ 57. Член 175 се изменя така:
„Принципи на инвестиране
Чл. 175. (1) Пенсионноосигурителното дружество инвестира средствата на фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в интерес на осигурените лица
и пенсионерите и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност
и диверсификация.
(2) При инвестирането на средствата на
фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване пенсионноосигурителното дружество е длъжно да:
1. изпълнява инвестиционната политика на
всеки управляван фонд с оглед постигане на
инвестиционните му цели, както и да спазва
инвестиционните ограничения, предвидени
в политиката, в този кодекс и в актовете по
прилагането му;
2. спазва правилата за управление на риска
на съответния фонд и да управлява риска,
като постоянно наблюдава и оценява всяка
инвестиция;
3. третира равностойно и справедливо
фондовете, които управлява;
4. предприема всички необходими действия,
за да получи възможно най-добрия резултат
за всеки управляван от него фонд, като взема
предвид цената, разходите, срока, вероятността
от изпълнение и сетълмент, обема и вида на
сделката и всяко друго обстоятелство, свързано с нейното изпълнение;
5. не допуска конфликт на интереси.“
§ 58. В чл. 175а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Пенсионноосигурителното дружество
приема инвестиционна политика на всеки
управляван от него фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване. Минималното съдържание на инвестиционната
политика се определя с наредба на комисията.
(2) Дружеството преразглежда инвестиционната политика всяка година, както и
незабавно след всяка съществена промяна в
пазарните и в други относими условия.“
2. В ал. 3 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Пенсионноосигурителното дружество
информира осигурените лица за направените
изменения и допълнения в инвестиционната
политика на фонда чрез съобщение в два
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централни всекидневника и я публикува на
страницата си в интернет в 7-дневен срок от
промяната.“
§ 59. Член 176 се изменя така:
„Инвестиране
Чл. 176. (1) Пенсионноосигурителното дружество може да инвестира средствата на фонд
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване само във:
1. дългови ценни книжа, издадени или
гарантирани от:
а) държава членка, задълженията по които
съставляват държавен дълг, или от нейната
централна банка;
б) Европейската централна банка или от
Европейската инвестиционна банка;
в) трета държава, определена с наредба на
комисията, задълженията по които състав
ляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия
на регулиран пазар в държава членка или
на официален пазар на фондова борса, или
на друг организиран пазар в трета държава,
функциониращ редовно, признат и публично
достъпен;
г) трета държава извън посочените в буква
„в“, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка,
които са приети за търговия на регулиран
пазар в държава членка;
д) международни финансови организации,
като в този случай ценните книжа трябва да
имат инвестиционен кредитен рейтинг;
2. облигации, издадени от:
а) орган на местната власт на държава
членка;
б) орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на комисията,
като в този случай облигациите трябва да
имат инвестиционен кредитен рейтинг и да
са приети за търговия на регулиран пазар в
държава членка или на официален пазар на
фондова борса, или на друг организиран пазар в трета държава, функциониращ редовно,
признат и публично достъпен;
в) орган на местната власт на трета държава, извън посочените в буква „б“, като в този
случай облигациите трябва да имат инвестиционен кредитен рейтинг и да са приети за
търговия на регулиран пазар в държава членка;
3. корпорат и вн и обл и га ц и и, изда ден и
или гарантирани от банки с над 50 на сто
държавно участие, получили разрешение за
извършване на банкова дейност съгласно
законодателството на държава членка, с цел
финансиране на дългосрочни и средносрочни
инфраструктурни проекти, за които в решението на общото събрание на акционерите и в
предложението за сключване на облигационен
заем е поето задължение да се иска приемане
и да бъдат приети за търговия на регулиран
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пазар в държава членка в срок не по-дълъг
от 6 месеца от издаването им;
4. корпоративни облигации, приети за
търговия на:
а) регулиран пазар в държава членка;
б) официален пазар на фондова борса или
на друг организиран пазар в трета държава,
функциониращ редовно, признат и публично
достъпен, като облигациите трябва да имат
инвестиционен кредитен рейтинг;
5. влогове в банки с минимален кредитен
рейтинг, които имат право да извършват
дейност на територията на държава членка;
6. акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и в
права или варанти по тях:
а) търгувани на регулиран пазар в държава
членка;
б) търгувани на официален пазар на фондова
борса или на друг организиран пазар в трета
държава, функциониращ редовно, признат и
публично достъпен, като акциите трябва да
са включени в индекси на тези пазари;
в) привилегировани акции на емитент,
чиито акции са включени в индексите по
буква „б“;
7. акции, предлагани при условията на
първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е
одобрен и публикуван проспект, предвиждащ
задължение да се иска приемане на акциите и
те да бъдат приети за търговия на регулиран
пазар в държава членка в срок не по-дълъг
от 12 месеца от издаването им;
8. облигации, предлагани при условията
на първично публично предлагане по законодателството на държава членка, за което е
одобрен и публикуван проспект, предвиждащ
задължение да се иска приемане на облигациите и те да бъдат приети за търговия на
регулиран пазар в държава членка в срок не
по-дълъг от 12 месеца от издаването им;
9. обезпечени корпоративни облигации, за
които в решението на общото събрание на
акционерите и в предложението за сключване
на облигационен заем е поето задължение
да се иска приемане и те да бъдат приети за
търговия на регулиран пазар в срок, не по-дълъг от 6 месеца от издаването им, и за които
е предвидено да бъдат съответно прилагани
изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на
облигационерите и обезпечаване на публична
емисия облигации;
10. акции на:
а) дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел, както и в права по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, издадени при
увеличаване на капитала на дружеството;
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б) предприятие за колективно инвестиране,
чийто изключителен предмет на дейност е
инвестиране в недвижими имоти, получило
разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка,
върху което се осъществява надзор, и които
са приети за търговия на регулиран пазар в
държава членка;
11. акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава
членка или в трета държава, определена с
наредба на комисията;
12. акции и/или дялове на алтернативни
инвестиционни фондове, управлявани от лице,
получило разрешение съгласно изискванията
на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви
2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ, L
174/1 от 1 юли 2011 г.);
13. инвестиционни имоти в държава членка.
(2) Комисията определя с наредба:
1. държавите по ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2,
буква „б“, т. 4, буква „б“, т. 6, буква „б“ и т. 11;
2. международните финансови организации
по ал. 1, т. 1, буква „д“;
3. минималните нива на кредитния рейтинг
по ал. 1, т. 5;
4. пазарите по ал. 1, т. 1, буква „в“, т. 2,
буква „б“, т. 4, буква „б“ и пазарите и индек
сите на тези пазари по ал. 1, т. 6, буква „б“.
(3) Кредитните рейтинги по ал. 1, чл. 178 и
чл. 251 трябва да отговарят на изискванията
за използване за регулаторни цели 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 понататък „Регламент 1060/2009“.“
§ 60. Член 177 се изменя така:
„Забрана за инвестиране и ограничения на
сделките с активи на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване
Ч л. 177. (1) Пенсион нооси г у ри т ел но т о
дружество не може да инвестира средствата
на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване във:
1. финансови инструменти, издадени от
пенсионноосигурителното дружество, което
го управлява, или от свързаните с него лица;
2. финансови инструменти, издадени от
банката-попечител на фонда или лица, които
се намират в тесни връзки с нея;
3. влогове в банка, която е свързано лице
с пенсионноосигурителното дружество;
4. ак ции и/или д ялове на колективна
инвестиционна схема по чл. 176, ал. 1, т. 11
и на алтернативен инвестиционен фонд по
чл. 176, ал. 1, т. 12, управлявани от свързано
с пенсионноосигурителното дружество лице;

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

5. финансови инструменти, които не са
напълно изплатени.
(2) Активи на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат
да се придобиват от:
1. пенсионноосигурителното дружество;
2. свързани с пенсионноосигурителното
дружество лица;
3. друг управляван от пенсионноосигурителното дружество фонд за допълнително
пенсионно осигуряване;
4. банката-попечител на фонда или от лица,
които се намират в тесни връзки с нея;
5. лице по чл. 123в, ал. 4 или от лица, които
се намират в тесни връзки с него;
6. колективна инвестиционна схема или
друго предприятие за колективно инвестиране,
управлявани от свързано с пенсионноосигурителното дружество лице.
(3) Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не може да придобива
активи от лицата по ал. 2.
(4) Забраната за придобиване по ал. 2 и 3
не се прилага в случаите на сключване на
сделка на регулиран пазар в държава членка
или на официален пазар на фондова борса, или
на друг организиран пазар в трета държава,
функциониращ редовно, признат и публично
достъпен.
(5) Пенсионноосигурителното дружество не
може да извършва къси продажби и маржин
покупки на финансови инструменти за сметка
на управляван от него фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.
(6) Пенсионноосигурителното дружество
не може да придобива или да прехвърля на
регулиран пазар от името и за сметка на
управляван от него фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6
и 10 чрез сделки, които съгласно правилата
за търговия на съответния регулиран пазар
подлежат единствено на регистриране на този
пазар. Забраната не се прилага за сделки с
акции – предмет на търгово предложение.
(7) Не се допуска ползването на инвест иционни имот и – собст веност на фон да
за допълнително задължително пенсионно
осигурявяне, за нуждите на управляващото
го пенсионноосигурително дружество и на
свързаните с него лица.“
§ 61. Член 177а се изменя така:
„Инвестиции в един емитент
Чл. 177а. (1) Пенсионноосигу рителното
дружество и управляваните от него фондове
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване не могат поотделно да притежават
повече от 7 на сто от акциите с право на глас
на един емитент.
(2) Фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, управлявани от едно и също
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пенсионноосигурително дружество, не могат
заедно да притежават 20 и над 20 на сто от
акциите с право на глас на един емитент.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
и управляван от него фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване не могат да придобиват акции, издадени от един
емитент, и акции/дялове, издадени от едно
предприятие за колективно инвестиране.
(4) Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не може да притежава
повече от 7 на сто от акциите без право на
глас на един емитент.
(5) Фондовете за допълнително пенсионно
осигуряване, управлявани от едно пенсионноосигурително дружество, не могат заедно
да притежават 20 и над 20 на сто от акциите
без право на глас на един емитент.
(6) Фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване не може да притежава
повече от 20 на сто от една емисия облигации.
(7) Пенсионноосигурителното дружество и
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
не могат поотделно да придобиват повече от
15 на сто от акциите/дяловете на една колективна инвестиционна схема по чл. 176, ал. 1,
т. 11. В този случай ограниченията по ал. 1,
2, 4 и 5 не се прилагат.
(8) Пенсионноосигурителното дружество и
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване не
могат поотделно да придобиват повече от 7 на
сто от акциите/дяловете на едно предприятие
за колективно инвестиране по чл. 176, ал. 1,
т. 10 и 12. В този случай ограниченията по
ал. 1, 2, 4 и 5 не се прилагат.“
§ 62. Член 178 се изменя така:
„Инвестиционни ограничения
Чл. 178. (1) Не повече от 5 на сто от активите на фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени
от един емитент, като в това ограничение:
1. не се включват дълговите ценни книжа
по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;
2. не се включват дълговите ценни книжа
по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“ с инвестицио
нен кредитен рейтинг;
3. когато емитентът е банка, се включват и
влоговете на фонда в тази банка, стойността
на обратните репо сделки с нея по чл. 179а,
ал. 1 и стойността на нетната експозиция по
форуърдните валутни договори и договорите
за лихвен суап към същата банка;
4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната
експозиция по форуърдните валутни договори
и договорите за лихвен суап към нея.
(2) Общата стойност на инвестициите на
фонд за допълнително задължително пенсион-
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но осигуряване във финансови инструменти,
издадени от дружества от една група и лицата,
с които тези дружества се намират в тесни
връзки, не може да превишава 10 на сто от
активите на фонда. В това ограничение се
включват и:
1. влоговете на фонда в банки от групата
и в банки, които се намират в тесни връзки с
дружества от групата, стойността на обратн ите
репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и
стойността на нетната експозиция към тях по
форуърдните валутни договори и договорите
за лихвен суап;
2. стойността на нетната експозиция по
форуърдните валутни договори и договорите
за лихвен суап с финансови институции от
групата и финансови институции, които се
намират в тесни връзки с дружества от групата.
(3) Не повече от 10 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в
ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „г“.
(4) Не повече от 10 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в
ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д“.
(5) Не повече от 15 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани
в ценни книжа по чл. 176, ал. 1, т. 2, като не
повече от 5 на сто от активите могат да са
в облигации, издадени от орган на местната
власт, които не се търгуват на регулиран пазар.
(6) Не повече от 10 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във
финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 3.
(7) Не повече от 30 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да се инвестират във
финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 4.
(8) Не повече от 25 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани
във влогове, като инвестициите във влогове в
една банка не могат да превишават 5 на сто
от активите на фонда.
(9) Не повече от 25 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във
финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 6.
(10) Не повече от 2 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във
финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 7.
(11) Не повече от 2 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във
финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 8.
(12) Не повече от 1 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във
финансови инструменти по чл. 176, ал. 1, т. 9.
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(13) Не повече от 5 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани
във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1,
т. 10, като не повече от 1 на сто от активите
на фонда могат да бъдат инвестирани в дружества със специална инвестиционна цел,
секюритизиращи вземания.
(14) Не повече от 20 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани
във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1,
т. 11, като не повече от 5 на сто от активите
на фонда могат да се инвестират в дялове на
колективни инвестиционни схеми, управлявани от едно и също управляващо дружество.
(15) Не повече от 1 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пен
сионно осигуряване могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти по чл. 176,
ал. 1, т. 12.
(16) Не повече от 20 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да са деноминирани във
валута, различна от лев и евро, с изключение
на активите, за които е налице ограничаване
на валутния риск чрез сключени хеджиращи
сделки съгласно чл. 179б.
(17) Не повече от 5 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в
инвестиционни имоти по чл. 176, ал. 1, т. 13.
(18) Конкретните изисквания и ограничения
към инвестициите на фонда за допълнително
задължително пенсионно осигуряване се определят в неговата инвестиционна политика.“
§ 63. В чл. 179а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „по чл. 176, ал. 1“ се добавя „за
срок не по-дълъг от 6 месеца“ и се поставя
запетая.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Сключването на сделки по ал. 1 не може
да води до промяна в инвестиционните цели
и ограничения, посочени в инвестиционната
политика на съответния фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване.
(3) Пенсионноосигурителното дружество
може да сключва сделки по ал. 1 само когато
тази възможност е предвидена в инвестицион
ната политика на фонда за допълнително
за д ъ л ж и т ел но пенсион но оси г у ря ва не и
когато насрещните страни по тях са банка
или инвестиционен посредник, притежаващ
собствен капитал в размер не по-малък от
1 500 000 лв., получили са разрешение да извършват дейност съгласно законодателството
на държава членка или които подлежат на
надзор от страна на компетентен орган от
друга държава – страна по Споразумението
за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.“
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§ 64. В чл. 179б, ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. сделките с фючърси, търгувани на регулирани пазари в държави членки или на
официални пазари на фондови борси, или на
други организирани пазари в трети държави,
функциониращи редовно, признати и публично достъпни, които са посочени в наредба на
комисията;
2. сделките с опции:
а) търгувани на регулирани пазари в държави членки или на официални пазари на
фондови борси, или на други организирани
пазари в трети държави, функциониращи редовно, признати и публично достъпни, които
са посочени в наредба на комисията;
б) извънборсово търгувани, насрещна страна по които е банка, която подлежи на надзор
от страна на компетентен орган от държава
членка или от друга държава, посочена в
наредба на комисията;“.
§ 65. В чл. 179в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „заместник-председателя
на“ се заличават, а думите „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.)“ се заменят с „Регламент
№ 1060/2009“.
§ 66. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ценни книжа“ се заменят
с „финансови инструменти“.
2. В ал. 2:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„С наредба на комисията се определят изиск
ванията относно:“;
б) в т. 2 думите „поетите рискове“ се заменят с „инвестиционния риск“.
§ 67. Член 180а се изменя така:
„Нарушаване на изискванията и ограниченията
по обективни причини
Чл. 180а. (1) Пенсионноосигу рителното
дружество е длъжно да следи ежедневно за
спазване на изискванията на чл. 176 и 179б и
на инвестиционната политика на управлявания
от него фонд за допълнително задължително
пенсионно осигуряване. В случай че придобити
активи престанат по обективни причини да
отговарят на посочените изисквания, пенсионноосигурителното дружество е длъжно да
уведоми комисията в 14-дневен срок от датата
на промяната и да приведе активите на фонда
в съответствие с тези изисквания в 6-месечен
срок от датата на промяната.
(2) Пенсионноосигурителното дружество е
длъжно да следи ежедневно за спазването на
ограниченията на чл. 177а, 178, чл. 179а, ал. 1 и
на предвидените ограничения в инвестицион
ната политика на фонда за допълнително

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

задължително пенсионно осигуряване и да
приведе активите на фонда в съответствие
с тях в рамките на шест месеца от датата
на превишение на съответното ограничение,
когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената,
използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда;
2. промяна в общата стойност на активите
на фонда;
3. придобиване на права по акции от фонда
в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент;
5. намаляване на броя на акциите и/или на
дяловете на колективна инвестиционна схема;
6. дру ги обективни причини, писмено
обосновани и документирани от дружеството.
(3) В случаите по ал. 2 до привеждането на
активите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване в съответствие
със законовите изисквания пенсионноосигурителното дружество не може да придобива
за сметка на фонда активи, по отношение на
които е нарушено ограничението.
(4) Когато в случай на преобразуване на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване бъдат нарушени ограниченията
по чл. 177а, 178 и/или 179а от новообразувания
или приемащия фонд, неговите активи се
привеждат в съответствие с тези ограничения
в срок шест месеца от датата на вписването
на вливането или сливането в регистъра на
окръжния съд по седалището на фонда.“
§ 68. Създават се чл. 180б и 180в:
„Неприлагане на ограниченията
Чл. 180б. При спазване на принципите по
чл. 175 пенсионноосигурително дружество,
което е получило разрешение да управлява
фонд за допълнително задължително пенсион
но осигуряване, може да не прилага ограниченията по чл. 177а, 178 и 179а в срок до
6 месеца от получаването на разрешението.
Доходност от инвестиционните имоти
Чл. 180в. (1) След изтичане на 5 години от
придобиването на всеки отделен инвестиционен имот, притежаван от фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване,
пенсионноосигурителното дружество е длъжно
към края на всяко тримесечие да съпоставя
постигнатата доходност от този имот за пред
ходния 60-месечен период с постигнатата
доходност при управлението на фонда за
същия период.
(2) Когато доходността от имота е по-ниска
от 50 на сто от доходността при управлението
на фонда за съответния период, пенсионноосигурителното дружество е длъжно в срок
до 24 месеца от установяване на това обстоя
телство да продаде инвестиционния имот на
цена не по-ниска от пазарната. Настъпването
на промени през 24-месечния период в до-
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ходността от инвестиционния имот и/или
в доходността от управлението на фонда не
освобождава дружеството от това задължение.
(3) Редът и начинът за изчисл яване и
съпоставяне на доходността по ал. 1 и 2 се
определят с наредба на комисията.“
§ 69. Член 181 се изменя така:
„Оценка на активите
Чл. 181. (1) Управителният орган на пенсионноосиг у рителното дру жество приема
правила за оценка на активите и пасивите
на дружеството и на управляваните от него
фон дове за доп ъ л н и т ел но за д ъ л ж и т ел но
пенсионно осигуряване и ги представя на
комисията в 7-дневен срок от приемането на
изменения и допълнения в тях.
(2) Комисията определя с наредба:
1. минималното съдържание на правилата
по ал. 1;
2. начина и реда за оценка на активите
и пасивите на фондовете за допълнително
задължително пенсионно осигуряване и на
пенсионноосигурителното дружество;
3. задълженията на пенсионноосигу рителното дружество във връзка с оценката
на активите и пасивите на управляваните
фон дове за доп ъ л н и т ел но за д ъ л ж и т ел но
пенсионно осигуряване и на собствените му
активи и пасиви;
4. начина и реда за определяне на нетната
стойност на активите на фонда;
5. начина и реда за изчисляване и обявяване
на стойността на един дял на фонда;
6. изискванията към воденето на индивидуалните партиди.“
§ 70. Член 185 се изменя така:
„Изисквания към счетоводството на пенсион
ноосигурителното дружество и на фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване
Чл. 185. (1) Пенсионноосигурителното дружество организира и осъществява счетоводството си и изготвя годишните си финансови
отчети и годишните финансови отчети на
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване,
годишния доклад за дейността си, както и
годишен доклад за дейността на всеки фонд
в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, приложимите счетоводни
стандарти, разпоредбите на този кодекс и на
актовете по прилагането му.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
изготвя отделни отчети за надзорни цели на
дружеството и на всеки управляван от него
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
(3) Комисията определя с наредба изиск
ванията към съдържанието, периодичността
на изготвяне и сроковете на представяне на
отчетите за надзорни цели.“
§ 71. Член 186 се изменя така:
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„Счетоводство на фонд за допълнително задъл
жително пенсионно осигуряване
Чл. 186. Пенсионноосигурителното дружество води самостоятелно счетоводство на
всеки управляван от него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
и съставя отделни отчети за него.“
§ 72. Член 186а се изменя така:
„Месечни отчети
Чл. 186а. Дружеството е длъжно да представя на комисията месечните финансови
отчети за надзорни цели на дружеството и на
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
в срок до 20 дни след края на всеки месец.“
§ 73. В чл. 187 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Регистрираните одитори извършват
проверка и:
1. изразяват одиторско мнение относно
достоверното представяне на имущественото и
финансовото състояние и финансовия резултат
на пенсионноосигурителното дружество и на
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
2. изготвят доклад за потвърждение, че годишните отчети за надзорни цели са съставени
на базата на одитираните годишни финансови
отчети на дружеството и на управляваните
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, изготвени са в съответствие
с изискванията на наредбата по чл. 185, ал. 3
и информацията в тях е последователна във
всички съществени аспекти;
3. изразяват одиторско мнение относно
съответствието на системата за управление
с изискванията на този кодекс и актовете по
прилагането му.
(4) Одитираните годишни финансови отчети
и докладите за дейността на пенсионноосигурителното дружество и за управлението на
фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване се приемат от общото
събрание на акционерите на дружеството.“
§ 74. Член 188 се изменя така:
„Задължения на одиторите
Чл. 188. (1) Регистрираните одитори на
пенсионноосигурителното дружество и на
управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
информират незабавно комисията в писмена
форма за всички обстоятелства, които са им
станали известни в хода на одита и които:
1. представляват нарушение на този кодекс
и на подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
2. засягат или могат да нарушат нормалното функциониране на пенсионноосигурителното дружество и/или управляваните от
него фондове за допълнително задължително
пенсионно осигуряване;
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3. водят или биха могли да доведат до
ситуация, при която пенсионноосигурителното дружество и/или управляваните от него
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване няма да са в състояние
да изпълняват своите задължения;
4. причиняват или могат да причинят значителни вреди на пенсионноосигурителното
дружество и/или на управляваните от него
фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
5. водят до отказ на одиторите от изразяване на мнение върху финансовите отчети
или до изразяване на квалифицирано мнение;
6. са свързани с неверни или с непълни
данни в отчетите и докладите, които пенсионноосигурителното дружество представя в
комисията.
(2) Регистрираните одитори на пенсионно
осигурителното дружество и на управляваните
от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са длъжни при
писмено искане от заместник-председателя на
комисията или от комисията да представят
съответната документация относно обстоятелствата по ал. 1.
(3) Регистрираните одитори не носят отговорност за нарушаване на съответните законови или договорни условия за запазване на
конфиденциалност в случаите, когато по реда
на този закон добросъвестно са предоставили
информация на заместник-председателя на
комисията или на комисията.“
§ 75. Член 189 се отменя.
§ 76. Член 190 се изменя така:
„Задължение за представяне и оповестяване
на одитираните годишни финансови отчети
и доклади
Ч л. 190. (1) Пенсионноосиг у ри телно то
дружество представя на комисията в срок до
три месеца след края на финансовата година
одитираните годишни финансови отчети,
придружени с одиторските доклади, отчетите
за надзорни цели и годишните доклади за
дейността на дружеството и за управлението
на фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
публикува едновременно на своята страница
в интернет в срок до 30 юни на годината,
следваща отчетната година:
1. приетите от общото събрание на акционерите одитирани годишни финансови
отчети на дружеството и на управляваните
от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, придружени с
одиторските доклади;
2. годишните доклади за дейността на
дружеството и за управлението на фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване;
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3. информация за предложението на управителния орган на дружеството за разпределение
на печалбата или за покриване на загуба от
предходната година и решението на общото
събрание на акционерите на дружеството за
начина на разпределяне на печалбата или за
покриване на загуба.“
§ 77. Наименованието на глава шестнадесета се изменя така:
„РЕЗЕРВИ Н А ПЕНСИОННООСИГ У РИ
ТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО“.
§ 78. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 и 4 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „от създадени за целта
резерви“ се заличават.
3. В ал. 7, изречение второ думите „активите на фонда“ се заменят със „стойността
на нетните активи на фонда“.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Пенсионноосигурителното дружество
задължително създава със собствени средства
резерв в дружеството за всеки управляван от
него фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Резервът се преизчислява
към края на всеки месец, като размерът му
не може да е по-малък от 1 на сто и по-голям
от 3 на сто от стойността на нетните активи
на съответния фонд, намалени със средствата
на резерва по ал. 7.“
5. Създава се нова ал. 10:
„(10) Пенсионноосигурителното дружество
покрива със собствени средства разликата до
минималната доходност, в случай че средствата
на резервите по ал. 7 и 8 не са достатъчни.“
6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея
думите „разпоредбите на чл. 175 – 180“ се заменят с „разпоредбите на чл. 175 – 180а и 180в“.
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.
8. Досегашната ал. 12 става ал. 13 и в
нея след думите „резервите по ал. 7 и 8“ се
поставя запетая, добавя се „както и за освобождаване на средства от резерва по ал. 8“
и се поставя запетая.
§ 79. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всичк и разходи за у правление на
фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което ги
управлява, с изключение на разходите за
придобиване и продажба на активи.“
§ 80. Член 211 се изменя така:
„Участие във фондове за допълнително добро
волно пенсионно осигуряване
Чл. 211. (1) Участието във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
започва от датата на сключване на осигури-
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телен договор за осигуряване с лични вноски,
съответно от датата на получаване в пенсион
ноосигурителното дружество на писменото
съгласие на лице, в чиято полза е сключен
договор за осигуряване с вноски от лица по
чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4.
(2) При прехвърляне на средства от един
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване в друг осигурителният договор
или допълнителното споразумение меж ду
осигуреното лице и съответното пенсионно
осигурително дружество влиза в сила от датата
на прехвърляне на средствата по индивидуалната партида.
(3) Участието във фонд за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми започва от датата на присъединяване на лицето към професионалната
схема.“
§ 81. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от комисията“ се заменят
със „с наредба на комисията“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случай на несъстоятелност в масата
на несъстоятелността на пенсионноосигурителното дружество не се включват активите
за покриване на пенсионния резерв.“
§ 82. В чл. 213б, ал. 2 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите
„чл. 344, ал. 1, т. 17“ се заменят с „чл. 344,
ал. 2, т. 17“.
§ 83. В чл. 215, ал. 1 след думите „осигурените лица“ се добавя „и пенсионерите“.
§ 84. Създава се чл. 216а:
„Идентификационен код на правния субект
Чл. 216а. (1) Фондовете за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми и пенсионноосигурителните
дружества, които управляват такива фондове,
са длъжни да разполагат с идентификационни
кодове на правния субект.
(2) Пенсионноосигурителните дружества и
фондовете по ал. 1 са длъжни да се сдобият с
идентификационни кодове на правния субект
в тримесечен срок от вписването на фонда в
регистъра по чл. 221. Разходите, свързани с
издаването и поддръжката на регистрацията
на идентификационните кодове, са за сметка
на пенсионноосигурителните дружества.
(3) Пенсионноосигурителните дружества
уведомяват комисията за своите идентификационни кодове и за идентификационните
кодове на управляваните от тях фондове за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в 7-дневен
срок от издаването на съответния код.
(4) При предоставянето на информация
за дейността на пенсионноосигурителните
дружества и фондовете по ал. 1 на Европейския орган за застраховане и професионално
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пенсионно осигуряване от дружествата или от
комисията се посочват и идентификационните
кодове на тези дружества и фондове.“
§ 85. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За получаване на разрешение по ал. 1
лицензираното пенсионноосигурително дружество подава до комисията писмено искане по
образец, утвърден от заместник-председателя
на комисията, към което се прилагат:
1. протоколът с решението на общото
събрание на ак ционери те на пенсионно 
осигурителното дружество за учредяване на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване или фонд за допълнително доб
роволно пенсионно осигуряване по професио
нални схеми;
2. правилникът за организацията и дейността на фонда и протокол с решението за
приемането му;
3. актюерски разчети за предлаганите
пенсионни схеми и имената и личните данни
на актюера;
4. образци на осигурителни и пенсионни
договори;
5. предварителният договор с банка-попечител и с инвестиционен посредник и декларациите за съответствие с изискванията
на чл. 121д, ал. 9, чл. 123б, ал. 2 и чл. 123в,
ал. 2 по утвърден от заместник-председателя
на комисията образец;
6. финансовият отчет на дружеството към
последното число на предходния месец;
7. док у ментите, удостоверяващи съответствието на информационната система на
дружеството със спецификата и обема на
дейността, свързана с управлението на учредения фонд;
8. справка за кадровата обезпеченост на
дружеството;
9. документ за платена такса за разглеждане
на документи;
10. инвестиционната политика на фонда;
11. вътрешните правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска,
свързан с инвестициите на фондa, утвърдени
по реда на чл. 179в, ал. 1.
(3) Заместник-председателят на комисията
може да изисква коригиране, допълване или
отстраняване на несъответствия в документите
по ал. 2 и представянето на други данни или
на допълнителна информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от
един месец.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) След получаването на разрешението
по ал. 1 дружеството представя на комисията документите по ал. 2 в 14-дневен срок от
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промяната им, освен ако е предвиден друг
ред за одобряване или уведомяване.
(5) Комисията определя с наредбата по
чл. 122а, ал. 5 изисквания към документите
по ал. 2, т. 3, 7, 8 и 11.“
§ 86. В чл. 219 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията се произнася в едномесечен
срок от подаването на искането по чл. 218,
ал. 2, а в случаите по чл. 218, ал. 3 – в едномесечен срок от представянето на съответните документи, данни или информация.
В случаите, когато изисканите документи
или информация не са внесени, комисията се
произнася в едномесечен срок от изтичането
на определения срок за тяхното представяне.
Заявителят се уведомява писмено за взетото
решение в 7-дневен срок.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 87. В чл. 220, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Заместникпредседателят на комисията“ се заменят с
„Комисията“.
2. В т. 1 думите „след изтичането на определения срок по чл. 219, ал. 1 и 2“ се заменят
с „в определения по чл. 219, ал. 1 срок“.
3. В т. 2 накрая се добавя „и на подзаконовите актове по прилагането му“.
4. Създава се т. 4:
„4. в сила е приложена на дружеството
принудителна административна мярка по
чл. 344, ал. 2, т. 1, 5, 11, 12 или 17.“
§ 88. В чл. 221, ал. 1 и ал. 3, т. 6 думите
„заместник-председателя на“ се заличават.
§ 89. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „Комисията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да отнеме
разрешението за управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
или на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми при грубо нарушение или системни
нарушения на този кодекс и на актовете по
прилагането му при управлението на фонда.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 90. В чл. 227 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 91. В чл. 228 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
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а) в т. 3 накрая се добавя „във фонда“;
б) в т. 4 след думите „осигурителни или
пенсионни договори“ се добавя „и договори
за разсрочено изплащане“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. основните цели на инвестиционната
политика на фонда;“
г) точка 10 се отменя;
д) в т. 13 думите „натрупаните средства
по“ се заменят с „натрупани средства от“;
е) точка 17 се изменя така:
„17. правата и задълженията на пенсионноосигурителното дружество, на лицата по
чл. 123г, на осигурените лица, на пенсионерите
и на техните наследници, както и правата и
задълженията на работодателите и на другите
осигурители;“
ж) създава се т. 18:
„18. датите на приемането и на последващите изменения и допълнения в правилника,
както и данни за решенията на комисията, с
които са одобрени.“
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. информацията по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8,
9, 12 – 15 и 18;“.
§ 92. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията
по предложение на“;
б) изречения второ и трето се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За одобряване на промени в правилника
пенсионноосигурителното дружество подава
до комисията заявление, към което прилага:
1. решението на управителния орган за
приемане на промените, като в него или в
приложение към него детайлно са описани
измененията и допълненията в конкретните
текстове на правилника;
2. заверен от лицето или от лицата, представляващи дружеството, екземпляр на правилника за организацията и дейността на
съответния фонд с приетите в него промени,
като след всяка промяна се посочва датата,
на която е приета;
3. образци на осигурителните и пенсионните договори и на договорите за разсрочено
изплащане, както и на другите вътрешни документи на дружеството, когато промените в
правилника налагат изменения в тях.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Заместник-председателят на комисията
може да изисква коригиране, допълване или
отстраняване на несъответствия в документите по ал. 2 и представянето на допълнителна
информация, като определя срок за представянето им не по-дълъг от един месец.
(4) Комисията се произнася в едномесечен срок от подаването на заявлението, а в
случаите по ал. 2 – в едномесечен срок от
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представянето на съответните документи и
информация. В случаите, когато изисканите
документи или информация не са внесени,
комисията се произнася в едномесечен срок
от изтичането на определения срок за тяхното
представяне. Заявителят се уведомява писмено
за взетото решение в 7-дневен срок.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея
след думите „осигурените лица“ се добавя
„и лицата по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4,
т. 1“, а думите „заместник-председателя на“
се заличават.
§ 93. В чл. 229а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателя
на комисията по утвърден от него“ се заменят
с „комисията по утвърден от заместник-председателя на комисията“.
2. В ал. 4 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
§ 94. В чл. 229б, ал. 1 думите „заместникпредседателят на комисията“ се заменят с
„комисията по предложение на заместникпредседателя на комисията“.
§ 95. В чл. 229в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12 и 15 думите
„заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „чл. 344, ал. 1, т. 3, 14 – 17,
ал. 2, т. 1 и 3“ се заменят с „чл. 344, ал. 2,
т. 1, 5, 11, 12, 13, 16 и 17“.
3. В ал. 9, изречение първо думите „заместник-председателя на“ се заличават, а в изречение второ думите „Заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „Комисията“.
4. В ал. 13 думите „заместник-председателя
на комисията, компетентният орган на приемащата държава членка може след информиране
на заместник-председателя на комисията“
се заменят със „заместник-председателя на
комисията или от комисията, компетентният
орган на приемащата държава членка може
след информиране на комисията“.
5. В ал. 15 думите „от заместник-председателя на комисията“ се заменят със „с наредба
на комисията“.
§ 96. В чл. 229г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „заместник-председателя на“ се заличават, а в
изречение второ думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „Заместник-председателят на комисията упражнява“
се заменят със „Заместник-председателят на
комисията и комисията упражняват“, а в
изречение второ думите „той уведомява“ се
заменят с „комисията уведомява“.
3. В ал. 4 в текста преди т. 1 след думите
„заместник-председателят на комисията“ се
поставя запетая и се добавя „съответно комисията“, а думите „надзорен орган да“ се
заменят с „надзорен орган от комисията да“.
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§ 97. В чл. 229д, ал. 1, т. 3 думите „чл. 344,
ал. 1, т. 3, 14 – 17 и ал. 2, т. 3“ се заменят
с „чл. 344, ал. 2, т. 5, 11, 12, 13, 16 и 17“, а
думите „чл. 346а, ал. 1, т. 2“ се заменят с
„чл. 346а, ал. 2“.
§ 98. В чл. 234, ал. 2, изречение второ думите „прехвърлените суми и удръжките“ се
заменят със „за изплатените и прехвърлените
суми и за събраните такси и удръжки“.
§ 99. В чл. 235 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „то е в полза“ се заменят
с „той е в полза“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При осигуряване въз основа на договор
по ал. 1, т. 1 с осигурител или друг осигурител
се изисква предварително писмено съгласие
на лицето, в чиято полза е сключен договорът. Писменото съгласие на всяко лице се
предоставя на пенсионноосигурителното дружество преди или едновременно с превода на
първата осигурителна вноска за него. Когато
липсва предварително съгласие от конкретно
лице, пенсионноосигурителното дружество
връща осигурителната вноска за него на осигурителя или на другия осигурител.“
§ 100. Създава се чл. 235а:
„Информиране и консултиране
Чл. 235а. Преди сключването на пенсионен
договор или на договор за разсрочено изплащане пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да запознае осигуреното лице с
правата му във връзка с придобитото право
на пенсия и да го консултира при избора на
най-подходящо плащане.“
§ 101. В чл. 237, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „имената и адресите на
страните по договора, търговската регистрация“ се заменят с „имената/наименованията и
адресите на страните по договора, съдебната
регистрация“.
2. Създават се нови т. 5 и 6:
„5. правата и задълженията на страните
по договора и на наследниците на осигуреното лице;
6. информация, че на осигуреното лице
или лица не се гарантира доходност или запазване на пълния размер на внесените от
тях средства;“.
3. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 7, 8 и 9.
4. Създават се т. 10 и 11:
„10. ред и начин за получаване на информация;
11. имената по документа за самоличност
и служебния номер в пенсионноосигурителното дружество на осигурителния посредник, съответно на упълномощеното лице от
осигурителен посредник – юридическо лице,
в случаите, когато договорът е сключен с
посредничеството му.“
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§ 102. Член 239 се изменя така:
„Задължение за предоставяне на правилника и
инвестиционната политика на фонда
Чл. 239. При сключването на договор за
осигуряване във фонд за доброволно пенсионно
осигуряване или във фонд за допълнително
доброволно осигуряване по професионални
схеми осигуреното лице, както и всяко лице
по чл. 230, ал. 3, т. 2 – 4 и ал. 4, т. 1, получава при поискване срещу подпис заверено
копие от правилника и от инвестиционната
политика на фонда, действащи към датата на
сключване на договора.“
§ 103. Създава се чл. 241а:
„Договор за разсрочено изплащане
Чл. 241а. Относно договора за разсрочено
изплащане на средства от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и от
фонд за допълнително доброволно пенсион
но осигуряване по професионални схеми се
прилага съответно разпоредбата на чл. 169б.“
§ 104. В чл. 243, ал. 2 накрая се добавя
„от лицето“.
§ 105. В чл. 246 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 и 3 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчисляване на пенсията по ал. 1
очакваната продължителност на живота не
може да е по-висока от определената в биометричните таблици.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „заместник-председателя на“ се заличават.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
5. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7 и в тях думите „заместник-председателя на“ се заличават.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) В случаите по ал. 6 и 7 комисията по
предложение на заместник-председателя на
комисията се произнася с решение в едномесечен срок от получаването на таблиците,
а когато заместник-председателят на комисията е изискал внасянето в определен от
него срок на допълнителни документи и/или
информация или е дал указания за отстраняване на технически грешки при изчисленията или на несъответствия с разпоредбите
на този кодекс, актовете по прилагането му
или официална статистическа информация,
на която биометричните таблици се основават – в едномесечен срок от представянето им.
В случаите, когато изисканите документи
или информация не са внесени, комисията се
произнася в едномесечен срок от изтичането
на определения срок от заместник-председателя на комисията за тяхното представяне.
Заявителят се уведомява писмено за взетото
решение в 7-дневен срок.“
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7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „Заместникпредседателят на комисията“ се заменят с
„Комисията“, а в т. 1 думата „кодекса“ се
заменя с „този кодекс и актовете по прилагането му“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. не са представени допълнителните
документи или информация, не са отстранени грешките или несъответствията или са
допуснати нови.“
8. Създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) При промяна на размера на техническия лихвен процент пенсионноосигурителното дружество представя на комисията
мотивирано предложение с искане за одоб
ряването му.
(11) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията се произнася
в едномесечен срок от подаването на искането за одобряване на техническия лихвен
процент, а когато заместник-председателят на
комисията е изискал внасянето в определен
от него срок на допълнителни документи
и/или информация или е дал указания за
отстраняване на технически грешки или на
несъответствия с разпоредбите на този кодекс,
актовете по прилагането му или други документи – в едномесечен срок от представянето
им. В случаите, когато изисканите документи
или информация не са внесени, комисията се
произнася в едномесечен срок от изтичането
на определения за тяхното представяне срок.
Заявителят се уведомява писмено за взетото
решение в 7-дневен срок.
(12) Комисията отказва да одобри предложения от пенсионноосигурителното дружество
размер на техническия лихвен процент, когато:
1. не са спазени изискванията на този кодекс
и на актовете по прилагането му;
2. представеното от дружеството предложение не го обосновава;
3. не са представени допълнителните документи или информация, не са отстранени
грешките или несъответствията или са допуснати нови.
(13) При съществени промени в условията,
при които е бил одобрен техническият лихвен
процент, комисията може да задължи пенсионноосигурителното дружество да извърши
необходимите промени в размера на техническия лихвен процент и да го представи за
одобряване.“
§ 106. В чл. 247 ал. 2 се изменя така:
„(2) Извън случаите по ал. 1 осигуреното
лице има право да прехвърли натрупаните
средства по индивидуалната партида в друг
фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, при несъгласие с извършени
промени в правилника за организацията и
дейността на фонда или в инвестиционната
му политика, ако в тримесечен срок от уве-
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домлението по чл. 229, ал. 5, съответно по
чл. 175а, ал. 4 подаде заявление за това, освен
ако тези промени произтичат от изменение в
нормативната уредба.“
§ 107. В чл. 248, ал. 2 думите „лична пенсия за старост или инвалидност“ се заменят
с „лична пенсия за старост по чл. 243, ал. 1,
2, 4 и 6 или за инвалидност по чл. 244, ал. 1“.
§ 108. В чл. 249 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 178 и 180а“ се заменят
с „чл. 178, 180а и 180б“.
2. В ал. 2 думите „чл. 175а, 178 и 180а“ се
заменят с „чл. 175а, 178, 180а и 180б“.
§ 109. В чл. 251 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 8 се изменят така:
„(1) Не повече от 5 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във финансови инструменти, издадени
от един емитент. В това ограничение:
1. не се включват дълговите ценни книжа
по чл. 176, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“;
2. не се включват дълговите ценни книжа
по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“ с инвестиционен кредитен рейтинг;
3. когато емитентът е банка, се включват и
влоговете на фонда в тази банка, стойността
на обратните репо сделки с нея по чл. 179а,
ал. 1 и стойността на нетната експозиция по
форуърдните валутни договори и договорите
за лихвен суап към същата банка;
4. когато емитентът е финансова институция, се включва и стойността на нетната
експозиция по форуърдните валутни договори
и договорите за лихвен суап към нея.
(2) Общата стойност на инвестициите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми, във финансови инструменти, издадени от дружества от една група
и лицата, с които тези дружества се намират
в тесни връзки, не може да превишава 10 на
сто от активите на фонда. В това ограничение
се включват и:
1. влоговете на фонда в банки от групата
и в банки, които се намират в тесни връзки с
дружества от групата, стойността на обратн ите
репо сделки по чл. 179а, ал. 1 с тези банки и
стойността на нетната експозиция към тях по
форуърдните валутни договори и договорите
за лихвен суап;
2. стойността на нетната експозиция по
форуърдните валутни договори и договорите
за лихвен суап с финансови институции от
групата и финансови институции, които се
намират в тесни връзки с дружества от групата.
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(3) Не повече от 5 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми, могат да бъдат инвестирани във влогове в една банка.
(4) Не повече от 2 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, могат да бъдат
инвестирани във финансови инструменти по
чл. 176, ал. 1, т. 7.
(5) Не повече от 3 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, могат да бъдат
инвестирани във финансови инструменти по
чл. 176, ал. 1, т. 8.
(6) Не повече от 2 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, могат да бъдат
инвестирани във финансови инструменти по
чл. 176, ал. 1, т. 9.
(7) Не повече от 10 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, могат да бъдат
инвестирани във финансови инструменти по
чл. 176, ал. 1, т. 10, като не повече от 2 на сто
от активите на съответния фонд могат да се
инвестират в дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи вземания.
(8) Не повече от 10 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми, могат да бъдат инвестирани в дялове или в акции на колективни
инвестиционни схеми, управлявани от едно
и също управляващо дружество.“
2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Не повече от 2 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, могат да бъдат
инвестирани във финансови инструменти по
чл. 176, ал. 1, т. 12.“
3. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 10, 11 и 12.
4. Създават се ал. 13 – 15:
„(13) Не повече от 30 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми, могат да са деноминирани във валута, различна от лев и евро,
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с изключение на активите, за които е налице
ограничаване на валутния риск чрез сключени
хеджиращи сделки съгласно чл. 179б.
(14) Не повече от 10 на сто от активите
на фондовете за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани в инвестиционни имоти по чл. 176,
ал. 1, т. 13, като инвестицията в един имот
не може да надвишава 5 на сто от активите
на фондовете.
(15) Конкретните изисквания и ограничения
към инвестициите се определят в инвестиционната политика на съответния фонд.“
§ 110. Член 251а се изменя така:
„Нарушаване на изискванията и ограниченията
по обективни причини
Чл. 251а. (1) Пенсионноосигу рителното
дружество е длъжно да следи ежедневно за
спазване на изискванията на чл. 176 и 179б и
на инвестиционната политика на управлявания
от него фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, съответно фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. В случай че
придобити активи по обективни причини престанат да отговарят на посочените изисквания,
пенсионноосигурителното дружество е длъжно
да уведоми комисията за това в 7-дневен срок
от датата на промяната и да приведе активите
на фонда в съответствие с тези изисквания в
6-месечен срок от промяната.
(2) Пенсионноосигурителното дружество
е длъжно да следи ежедневно за спазването
на ограниченията на чл. 177а, чл. 179а, ал. 1,
чл. 251 и на предвидените ограничения в
инвестиционната политика на управлявания
от него фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, съответно фонд за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, и да приведе
активите на фонда в съответствие с тях в
рамките на 6 месеца от датата на превишаване
на съответното инвестиционно ограничение,
когато то се дължи на:
1. промяна в пазарната цена или в цената,
използвана за извършване на последваща
оценка на актив на фонда;
2. промяна в общата стойност на активите
на фонда;
3. придобиване на права по акции от фонда
в качеството му на акционер на даден емитент;
4. намаляване на капитала на даден емитент;
5. намаляване на броя на акциите и/или на
дяловете на колективна инвестиционна схема;
6. дру ги обективни причини, писмено
обосновани и документирани от пенсионноосигурителното дружество.
(3) В случаите по ал. 2 до привеждането
на активите на фонда за допълнително доб
роволно пенсионно осигу ряване, съответ-
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но на фонда за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми, в съответствие със законовите изиск
вания пенсионноосигурителното дружество
не може да придобива за сметка на фонда
активи, по отношение на които е нарушено
ограничението.
(4) Когато в случай на преобразуване на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, са нарушени
ограниченията по чл. 177а, 179а и/или 251
от новообразувания или приемащия фонд,
неговите активи се привеждат в съответствие
с тези ограничения в срок 6 месеца от датата
на вписване на вливането или сливането в
съответния регистър.“
§ 111. Създава се чл. 251а1:
„Неприлагане на ограниченията
Чл. 251а1. При спазване на принципите по
чл. 175 пенсионноосигурително дружество,
което е получило разрешения да управлява
фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, може да не прилага ограниченията по чл. 177а, 179а и 251 в срок до
6 месеца от тяхното получаване.“
§ 112. В чл. 251в, изречение първо думите
„определено от заместник-председателя на комисията“ се заменят с „определено с наредба
от комисията“, а в изречение второ думите
„заместник-председателя на“ се заличават.
§ 113. В чл. 252 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата „фонд“ се заменя
с „фондовете“.
2. В ал. 2, изречение второ думите „определят от заместник-председателя на комисията“ се заменят с „определят с наредба от
комисията“.
3. В ал. 3 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
§ 114. В чл. 256 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Редът и начинът за изчисляване и превеждане на таксата по ал. 1, т. 3 се определят
с наредба на комисията.“
§ 115. В чл. 257 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 3 се отменят;
б) точка 4 се изменя така:
„4. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съг
ласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Таксата по ал. 1, т. 2 не се заплаща
от наследниците на починало осигурено лице
или пенсионер.“
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§ 116. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всички разходи за управление на фондовете за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване са за сметка на пенсионноосигурителното дружество, което ги управлява,
с изключение на разходите за придобиване и
продажба на активи.“
§ 117. В чл. 269, ал. 1 в текста преди т. 1
преди думите „заместник-председателя“ се
добавя „комисията по предложение на“.
§ 118. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „Комисията по
предложение на заместник-председателя на
комисията“.
2. В ал. 3 думите „Заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 119. В чл. 271, ал. 1 думите „Заместникпредседателят на комисията“ се заменят с
„Комисията“.
§ 120. В чл. 272, ал. 1 и ал. 3, т. 6 думите
„заместник-председателя на“ се заличават.
§ 121. В чл. 276 думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията
по предложение на заместник-председателя
на комисията“.
§ 122. В чл. 278 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В текста думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 123. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо преди думите
„заместник-председателя“ се добавя „комисията по предложение на“, а в изречение второ
думите „Заместник-председателят“ се заменят
с „Комисията“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
§ 124. В чл. 317, ал. 3 думите „заместникпредседателя на“ се заличават.
§ 125. В чл. 322 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Едновременно с разрешението по ал. 3
комисията издава лицензии на новообразуваните дружества, разрешения за управление на
новообразуваните фондове за допълнително
социално осигуряване и отнема издадените
разрешения на прекратяващите се фондове.“
2. Алинея 6 се отменя.
§ 126. В чл. 323 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думите „заместник-председателя“ се добавя „комисията по пред
ложение на“.
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2. В ал. 2 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „Заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 127. В чл. 326, ал. 2 думите „заместникпредседателя на“ се заличават.
§ 128. В чл. 328 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Едновременно с разрешението комисията отнема лицензията на дружеството и
разрешенията за управление на фондовете.“
2. Алинея 6 се отменя.
§ 129. В чл. 329 думите „и 6“ се заличават.
§ 130. В чл. 330 думите „заместник-председателя на“ се заличават, а думите „пред
него“ се заменят с „пред нея“.
§ 131. Създава се чл. 330а:
„Принудително прекратяване в случаите по
чл. 122е, ал. 1, т. 1
Чл. 330а. При отнемане на лицензията
за извършване на дейност по допълнително
социално осигуряване на основание чл. 122е,
ал. 1, т. 1 се извършва ликвидация на дружеството. Общото събрание на акционерите
на дружеството за допълнително социално
осигуряване назначава ликвидатор в двумесечен срок от влизането в сила на решението
на комисията.“
§ 132. В чл. 331 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така:
„Принудително прекратяване в случаите по
чл. 122е, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 2“.
2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „комисията по
предложение на заместник-председателя на
комисията“.
§ 133. В чл. 333 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Искането на комисията трябва да
съдържа:
1. наименованието на съда, до който e
отправено;
2. наименованието и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното
дружество и имената на лицето/лицата, които
го представляват;
3. основанието, въз основа на което е отнета лицензията;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на председателя на комисията.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Към искането се прилагат заверен
препис от решението за отнемане на лицензия
та, както и доказателство за уведомяването
по чл. 78, ал. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
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3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 134. В чл. 336 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „заместник-председателя на“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателят
на комисията“ се заменят с „комисията по
предложение на заместник-председателя на
комисията“.
3. В ал. 4 думите „заместник-председателя
на“ се заличават.
§ 135. В чл. 337 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Заместник-председателят
на комисията има право да контролира действията на синдика“ се заменят с „Комисията
по предложение на заместник-председателя
има право да дава задължителни предписания
на синдика“.
2. В ал. 2 думите „заместник-председателят
на“ се заличават.
§ 136. Създава се чл. 339а:
„Принудително прекратяване в случаите по
чл. 122е, ал. 1, т. 7
Чл. 339а. (1) При отнемане на лицензията
за извършване на дейност по допълнително
социално осигуряване на основание чл. 122е,
ал. 1, т. 7 на дружество, което не е започнало
да извършва дейност по допълнително социал
но осигуряване, се прилага чл. 330а.
(2) При отнемане на лицензията за извършване на дейност по допълнително социално
осигуряване на основание чл. 122е, ал. 1, т. 7
на дружество, което е започнало да извършва
дейност по допълнително социално осигуряване, се прилагат чл. 331 и 332.“
§ 137. В чл. 342 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При ликвидация на дружество за допълнително социално осигуряване съхраняваните
от него документи от значение за правата на
осигурените лица, на пенсионерите, на техните
наследници и на другите правоимащи лица
се предават на дружеството или дружествата
за социално осигуряване, чиито фондове са
правоприемници на прекратените фондове,
управлявани от ликвидираното дружество, в
случай че не е предвиден специален ред за
тяхното предаване и съхранение и срокът за
съхранението им не е изтекъл.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) За архивирането на останалата документация дружеството за допълнително социално осигуряване се обръща за съдействие
към органите за управление на Националния
архивен фонд.“
§ 138. В чл. 343а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „фонд „Пенсии“
се поставя запетая, добавя се „съответно от
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фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се пос
тавя запетая.
2. В ал. 5 думите „чл. 171, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 171, ал. 1“.
§ 139. В чл. 343в, ал. 1, т. 1 след думите
„във фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя
се „съответно във фонд „Пенсии за лицата по
чл. 69“ и се поставя запетая.
§ 140. В чл. 343г, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „във фонд „Пенсии“
се поставя запетая, добавя се „съответно
във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ и се
поставя запетая.
2. В т. 2, букви „а“ и „б“ след думите „във
фонд „Пенсии“ се поставя запетая, добавя се
„съответно във фонд „Пенсии за лицата по
чл. 69“ и се поставя запетая.
§ 141. В чл. 344 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 се отменят;
б) точки 13, 14, 15, 16 и 17 се отменят;
в) създават се т. 18 и 19:
„18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго
лице, оправомощено да управлява и/или да
представлява дружеството за допълнително
социално осигуряване;
19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи
своите оперативни разходи, включително като
процент от общите нетни приходи, когато са
нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11
и 12 или съществува непосредствена опасност
от нарушаването им.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията по предложение на заместник-председателя на комисията може да
прилага следните принудителни административни мерки:
1. да назначи квестор в случаите, предвидени в този кодекс;
2. да назначи за сметка на дружеството
за допълнително социално осигуряване в
случаите по ал. 1:
а) регистриран одитор;
б) външен независим експерт за извършването на оценка на активи на фонд за
допълнително социално осигуряване и/или
на дружеството за допълнително социално
осигуряване;
в) външен независим експерт за извършване на оценка на системата за управление на
дружеството или на отделни нейни функции;
г) актюер с призната правоспособност за
извършване на актюерска проверка;
3. да разпореди писмено освобождаването
на едно или повече лица, оправомощени да
управляват и представляват дружество за
допълнително социално осигуряване, в случаите по ал. 1;
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4. да дава задъл ж ителни предписани я
за необходими промени в правилниците на
фондовете за допълнително социално осигуряване и в другите вътрешни актове, приети
от дружеството за допълнително социално
осигуряване съгласно изискванията на този
кодекс и актовете по неговото прилагане;
5. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;
6. да свика общото събрание на акционерите
или да насрочи заседание на управителния и
надзорния съвет (съвета на директорите) за
вземане на решение за мерките, които трябва
да бъдат предприети;
7. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в
определен срок;
8. да забрани временно изплащането на
дивиденти;
9. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да прекрати договорните си отношения с банка-попечител, с
инвестиционен посредник или с осигурителен
посредник, ако те не отговарят на предвидените в кодекса изисквания;
10. да спре изпълнението на решение или
нареждане на управителните органи на дружеството за допълнително социално осигуряване,
което се отнася до дейността по допълнително
социално осигуряване, ако с него се нарушават изискванията на нормативните актове по
допълнително социално осигуряване;
11. да отнеме разрешение за управление на
фонд за допълнително социално осигуряване;
12. да ограничи дейността на пенсионно
осигурителното дружество в случаите по ал. 1,
като му забрани да извършва определени
сделки, дейности и/или операции;
13. да отнеме лицензия за допълнително
социално осигуряване в случаите, предвидени
в този кодекс;
14. да забрани временно на акционер да
упражнява правото си на глас, ако са нарушени
изискванията на чл. 121ж, ал. 1 – 3;
15. да нареди писмено на акционер да
прехвърли притежаваните от него акции в
определен срок, ако са нарушени изискванията
на чл. 121ж, ал. 1 – 3;
16. да забрани на пенсионноосигурителното
дружество да приема и управлява средства
по съответна професионална схема;
17. да забрани или ограничи дейността
на пенсионноосигурителното дружество в
чужбина;
18. да наложи временна забрана за изпълнение на функциите на член на управителния или контролния орган или на друго
лице, оправомощено да управлява и/или да
представлява дружеството за допълнително
социално осигуряване;
19. да задължи дружеството за допълнително социално осигуряване да ограничи
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своите оперативни разходи, включително като
процент от общите нетни приходи, когато са
нарушени изискванията на чл. 121в, ал. 4, 11
и 12 или съществува непосредствена опасност
от нарушаването им;
20. да забрани на чуждестранната институция да управлява професионална схема на
съответния осигурител.“
3. В ал. 4 думите „лица, които изпълняват
ръководни функции“ се заменят с „лицата на
ръководна длъжност“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат и в
случаите на нарушение на акт на орган на
Европейския съюз с пряко действие, с които
се възлагат задължения на лицата по ал. 4
във връзка с дейността по допълнително социално осигуряване.“
5. Досегашнната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в
изречение първо думите „Заместник-председателят на комисията“ се заменят с „Комисията“,
а в изречение второ думите „заместник-председателят на“ се заличават.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Редът и начинът за назначаване на
лицата по ал. 2, т. 2 и изискванията към тях
се определят с наредба на комисията.“
§ 142. В чл. 345, ал. 1 след думите „по
чл. 344, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя
„чл. 346а, ал. 1“.
§ 143. Член 346а се изменя така:
„Принудителни административни мерки спрямо
чуждестранна институция
Чл. 346а. (1) При неспазване на относимите към професионална схема разпоредби
на българското трудово и социално законодателство, включително на тези, свързани с
инвестиционната дейност и разкриването на
информация, комисията може да разпорежда писмено на чуждестранната институция,
управляваща схемата, да се преустановят и
отстранят в определен срок допуснатите нарушения и вредните последици от тях.
(2) В случаите по ал. 1 комисията може
да забрани на институцията да управлява
професионалната схема.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 се прилагат при
на ли чие на обстоя телст вата по ч л. 229г,
ал. 3 и 4.“
§ 144. В глава тридесет и девета се създава
чл. 346б:
„Субсидиарно прилагане
Чл. 346б. Доколкото в тази глава не са
предвидени особени правила, прилагат се
съответните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 145. В чл. 347, ал. 2 се правят следните
изменения:
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1. В текста преди т. 1 думите „чл. 121д,
ал. 2“ се заменят с „чл. 121д, ал. 1 и ал. 5,
т. 1 – 8 и 10 – 12“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. да не е съпруг, роднина по права или
по съребрена линия до четвърта степен или
по сватовство до трета степен на член на управителен или на контролен орган на дружеството за допълнително социално осигуряване,
чиито правомощия са преустановени с акта
на назначаване на квестора, и не се намира
във фактическо съжителство с такова лице;“.
3. Точка 3 се отменя.
§ 146. Член 351 се изменя така:
„Отговорност за нарушения на нормативната
уредба
Чл. 351. (1) Който извърши или допусне
извършване на нарушение:
1. на чл. 121д, ал. 15, чл. 121з, чл. 123г,
ал. 1 – 4 и 6 – 16, чл. 123з, 135, 142а, чл. 143,
ал. 3, чл. 144, ал. 5, чл. 145, ал. 3, чл. 153, 154,
173, чл. 188, ал. 1 и 2, чл. 216, 216а, чл. 218,
ал. 4, чл. 223, 224, чл. 229, ал. 5, чл. 229а, ал. 4,
чл. 229в, чл. 230, ал. 5 и 6, чл. 231, 233, чл. 235,
ал. 3, чл. 235а, чл. 236, ал. 1 и 2, чл. 237, 238,
239, 240, 248, 248а, 248б, 317, чл. 326, ал. 2,
чл. 327, ал. 3, чл. 330 и чл. 331, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 700 до 10 000 лв.;
2. на чл. 121е, ал. 3, чл. 122а, ал. 4, чл. 122и,
ал. 1, чл. 122к, чл. 123, ал. 1, чл. 123в, 123е,
чл. 123е¹, ал. 1 – 9, чл. 123ж, чл. 123и, ал. 1 – 5,
чл. 123и¹, чл. 129, ал. 1 – 8 и ал. 10 и 11, чл. 131,
139, 142, 169, 169а, 169б, 170, 175, 175а, 176, 177,
177а, 178, 179, 179а, чл. 179б, ал. 1 и 2, чл. 179в,
чл. 180, ал. 1, чл. 180а, 180в, чл. 181, ал. 1,
чл. 185, ал. 1 и 2, чл. 186, 186а, 187, чл. 187а,
ал. 1, чл. 190, 192, чл. 193, ал. 5 – 11, чл. 201,
202, 212, чл. 213, ал. 1 – 4, чл. 213а, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 213б, чл. 229г, ал. 1, чл. 234, ал. 1 – 8
и 10 – 13, чл. 241, 241а, 245, чл. 246, ал. 1 – 6,
чл. 249, 251, 251а, 251б, 251в, 252, чл. 256,
ал. 1, чл. 257, 258, 319, чл. 325, ал. 2, чл. 332,
336, чл. 340, ал. 1 и 2, чл. 342, чл. 347, ал. 3 и
чл. 348, ал. 3 – 7, се наказва с глоба в размер
от 1500 до 20 000 лв.;
3. на чл. 121, а л. 1 – 5, чл. 121а, 121б,
чл. 121в, ал. 1 – 6, 8 и 10 – 14, чл. 121г, чл. 121е,
ал. 2 и 4, чл. 121ж, ал. 3 и 5, чл. 122ж, 123а,
123б, 123д, 126, чл. 154а, ал. 1, чл. 203, чл. 209,
ал. 3, чл. 226, ал. 1, чл. 259 и чл. 322, ал. 7, се
наказва с глоба в размер от 3000 до 40 000 лв.;
4. извън случаите по т. 1, 2 или 3 на част
втора или част втора „А“, на нормативните
актове по прилагането на този кодекс и/или
на акт на орган на Европейския съюз с пряко
действие, с които се възлагат задължения при
осъществяването на дейността по допълнително социално осигуряване, се наказва с глоба
в размер от 700 до 10 000 лв.
(2) В случай на повторно нарушение по
ал. 1 виновното лице се наказва с глоба в
размер, както следва:
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1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 2000 до
20 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 4000 до
40 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 8000 до
80 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 1000 до
20 000 лв.
(3) За нарушения по ал. 1 на юридическите
лица се налага имуществена санкция в размери, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 10 000
до 50 000 лв., а при повторно нарушение – от
30 000 до 100 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 20 000
до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 200 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 1, т. 3 – от 40 000
до 200 000 лв., а при повторно нарушение – от
80 000 до 400 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 1, т. 4 – от 5000 до
50 000 лв., а при повторно нарушение – от
15 000 до 100 000 лв.
(4) Който предостави или допусне да се
предостави невярна информация във връзка
с осъществяването на осигурителния надзор,
се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв.,
когато деянието не съставлява престъпление.
(5) За нарушението по ал. 4 на пенсион
ноосигурителното дружество се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до
150 000 лв.
(6) На лице, което извършва дейност като
осигурителен посредник без сключен договор с
пенсионноосигурително дружество, се налага:
1. глоба от 1500 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2 . и м у щ е с т в ен а с а н к ц и я о т 4 0 0 0 до
50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(7) Доходите, придобити от неправомерно
извършваната дейност, се отнемат в полза на
държавата в степента, в която не могат да се
възстановят на увредените лица.“
§ 147. В чл. 352 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „1000 до 10 000 лв.“ се
заменят с „4000 до 20 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „10 000 до 50 000 лв.“ се
заменят с „40 000 до 100 000 лв.“.
§ 148. В чл. 353 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „10 000 до 100 000 лв.“ се
заменят с „20 000 до 150 000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „1000 до 20 000 лв.“ се
заменят с „5000 до 50 000 лв.“.
§ 149. Създава се чл. 353а:
„Отговорност за невнасяне на имуществени
санкции по наказателни постановления
Чл. 353а. Лице, което в едномесечен срок
от влизането в сила на наказателно постанов
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ление не плати наложената му имуществена
санкция, дължи лихва в размер на законната
лихва за периода от датата, следваща датата
на изтичане на едномесечния срок, до датата
на плащането.“
§ 150. В § 1, ал. 2 от допълнителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Свързани лица“ са:
а) юридическите лица, за които е изпълнено
някое от следните условия:
аа) те са предприятие майка и/или дъщерни дружества от една и съща група (т.е.
всяко предприятие майка, дъщерно дружест
во и друго дъщерно дружество е свързано с
останалите);
бб) едното от тях има участие във или е
съвместно дружество на другото дружество или
има участие във или е съвместно дружество
на предприятие майка или дъщерно дружество от група, в която другото дружество е
предприятие майка или дъщерно дружество;
вв) и двете дружества са съвместни дружества на едно и също трето лице;
гг) едното от тях е съвместно дружество
на, а в другото има участие едно и също
трето лице;
дд) едното от тях е контролирано или
контролирано съвместно от физическо лице,
което се намира в отношения с другото юридическо лице съгласно буква „б“;
ее) по отношение на едното от тях, физическо лице, което се намира в отношения с
другото юридическо лице съгласно буква „б“,
подбуква „аа“, упражнява значително влияние
или заема ръководна длъжност в него или в
неговото предприятие майка;
б) юридическо лице и физическо лице,
ако физическото лице или близък член на
неговото семейство:
аа) упражнява контрол или упражнява
съвместен контрол върху юридическото лице;
бб) упражнява значително влияние върху
юридическото лице, или
вв) заема ръководна длъжност в юридическото лице или в предприятието майка на
юридическото лице.
По смисъла на буква „а“, подбукви „бб“ –
„гг“ „съвместно дружество“ е дружество, върху
което съответното лице упражнява съвместен
контрол заедно с друго лице; за съвместни
дружества се считат и дъщерните дружества
на съвместното дружество.
По смисъла на буква „б“ „близки членове
на семейството“ на дадено лице са членове на
семейството, които могат да оказват влияние
върху или могат да бъдат повлияни от това
лице в отношенията му с юридическото лице,
в т.ч. неговите деца и съпруг/а, лицето, с което
то се намира във фактическо съжителство,
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децата на това лице и лицата, които са на
негова издръжка или на издръжка на лицето,
с което е налице фактическо съжителство.
По смисъла на буква „а“, подбуква „ее“ и
буква „б“, подбуква „бб“ „значително влияние“
е налице, когато съответното лице притежава
пряко и/или чрез контролирано лице/лица 20
или повече от 20 на сто от капитала или от
гласовете в общото събрание на юридичес
кото лице, като общият размер на участието
възлиза на сбора от пряко притежаваните
гласове и гласовете, притежавани от контролираните лица.
По смисъла на буква „а“, подбуква „дд“ и
буква „б“, подбуква „аа“„съвместен контрол“ е
предвидено в договор споделяне на контрола
върху дейността на юридическо лице и е налице, когато за вземането на решения за тази
дейност е необходимо единодушно съгласие
на лицата, които споделят контрола.“
2. Създават се т. 3а и 3б:
„3а. „Тесни връзки“ са налице, когато две
или повече физически или юридически лица са
свързани чрез контрол или участие, или когато
две или повече физически или юридически
лица са трайно свързани с едно и също лице
чрез отношения на контрол. В случаите по
чл. 177, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 и 5 определянето
на лицата, които се намират в тесни връзки
съгласно изречение първо, се ограничава до
юридически лица и се извършва въз основа
на публично достъпна информация.
3б. „Участие“ е налице, когато едно лице
притежава пряко или непряко 20 или повече
от 20 на сто от капитала или от гласовете в
общото събрание на дружество.“
3. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „и/или чрез контролирано лице/лица“ се заменят с „и/или
непряко“;
б) първият абзац след буква „д“ се изменя
така: „В случаите по букви „а“, „б“ и „г“ към
гласовете на контролиращия се прибавят:
аа) гласовете на юридическите лица, върху
които той упражнява контрол;
бб) гласовете на лицата, които действат от
свое име, но за негова сметка или за сметка
на контролирано от него юридическо лице;
вв) непряко притежаваните гласове в капитала на юридическото лице, спрямо което
се преценява контрол, изчислени като произведението от участието на контролиращия в
капитала на лицето, чрез което се притежава
непряко участие, и участието на това лице
в капитала на юридическото лице, спрямо
което се преценява контрол, като:
ааа) при наличие на повече от едно междинно лице в линията на непряко притежание
в произведението се включва и участието на
съответното междинно лице в капитала на
другото;
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ббб) при непряко притежаване на участие
по повече от една линия се използва сборът
от непряко притежаваните от контролиращия
гласове в капитала на юридическото лице,
спрямо което се преценява контрол, по всяка
линия.“
4. Създават се т. 4а – 4д:
„4а. „Предприятие майка“ е юридическо
лице, което упражнява контрол спрямо едно
или повече дружества (дъщерни дружества).
4б. „Дъщерно дружество“ е юридическо
лице, контролирано от друго юридическо лице
(предприятие майка); юридическите лица,
които са дъщерни на дъщерното дружество,
също се смятат за дъщерни дружества на
предприятието майка.
4в. „Група“ е група от дружества, която
се състои от:
а) предприятие майка и неговите дъщерни
дружества; в групата се включват и дружествата, в които предприятието майка или
дъщерните му дружества имат участия, или
б) дружества, които се управляват общо
по силата на договор или учредителните им
актове или устави, или
в) дружества, в които повече от половината
от членовете на управителните или контролните им органи са едни и същи лица през
съответната финансова година и до датата на
изготвяне на консолидирания финансов отчет.
4г. „Лица, действащи в съгласие“ са две
или повече лица, за които според характера
на отношенията между тях или между всяко
от тях и трето лице, според тяхното пазарно
поведение или сключените от тях търговски
сделки, може да се направи основателно
предположение, че упражняват или ще упражняват правата, свързани с тяхното пряко или
непряко акционерно участие в дружеството
за допълнително социално осигуряване, в
съответствие с изрично или мълчаливо споразумение между тях.
4д. „Квалифицирано участие“ e пряко или
непряко участие, възлизащо на 10 или на над
10 на сто от капитала или от правата на глас в
общото събрание, определено съгласно чл. 145
и 146 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа, или което дава възможност
за съществено влияние върху управлението
на дружеството. При определяне размера
на квалифицираното участие не се вземат
предвид правата на глас или акциите, които
инвестиционните посредници или банките
държат в резултат на предоставяне на услугите
по чл. 5, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, при условие че тези
права не се упражняват или използват по друг
начин, за да се повлияе върху управлението
на дружеството за допълнително социално
осигуряване, както и при условие че тези
права бъдат прехвърлени в срок една година
от придобиването.“
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5. Точки 5 и 6 се отменят.
6. В т. 7 след думата „пенсионните“ се
добавя „и техническите“.
7. Точка 9 се изменя така:
„9. „Системни нарушения“ са три или
повече административни нарушения на този
кодекс и/или на актовете по прилагането му,
извършени в продължение на една година, или
три и повече административни нарушения от
един и същ вид, извършени в продължение
на три последователни години.“
8. В т. 11 думата „сметка“ се заменя с
„индивидуална партида“.
9. Точки 14 – 16 се изменят така:
„14. „Обезпечени корпоративни облигации“
е емисия облигации, която е обезпечена в размер не по-малък от 110 на сто от стойността
на вземанията по главницата, с обезпечение
съгласно чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
15. „Репо сделка“ и „Обратна репо сделка“
е всяко споразумение, при което се прехвърлят финансови инструменти, като се поема
ангажимент за обратното им изкупуване (или
замяна с финансови инструменти със същите
характеристики) по определена цена на определена бъдеща дата или на дата, която ще
се определи от прехвърлителя. Споразумението е „репо сделка“ за страната, продаваща
финансовите инструменти, и „обратна репо
сделка“ за страната, която ги купува.
16. „Колективна инвестиционна схема“ е:
а) предприятие по смисъла на § 1, т. 10
от допълнителните разпоредби на Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране;
б) предприятие за колективно инвестиране съгласно чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за
дейността на колективните инвестиционни
схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране.“
10. Точки 17 и 18 се отменят.
11. Точки 19 и 20 се изменят така:
„19. „Опция“ е деривативен финансов инструмент, който изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни
книжа или други финансови инструменти по
предварително фиксирана цена до изтичането
на определен срок или на определена дата.
20. „Фючърс“ е деривативен финансов
инструмент, който изразява правото и задължението за закупуване или прода жба
на определен брой ценни книжа или други
финансови инструменти по предварително
фиксирана цена на определена дата.“
12. Точка 22 се изменя така:
„22. „Инвестиционен имот“ е инвестиционен имот по смисъла на Международен
счетоводен стандарт 40.“
13. Създават се т. 31 – 33:
„31. „Ръководна длъжност“ е длъжността:
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а) заемана като член на управителен, контролен или ръководен орган на юридическо
лице, определен по силата на закон, устав
или в друг устройствен акт, както и като
прокурист на такова лице;
б) включваща изпълнение на функции по
ръководство и/или контрол на структурно
звено, имащо пряко отношение към осъществяване на основната дейност и функциите на
една институция или към основния предмет
на дейност на дадено дружество или лице,
съгласно тяхната вътрешна структура.
32. „Регулиран пазар“ е пазар по смисъла
на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.
33. „Идентификационен код на правния
субект“ е международен 20-знаков буквеноцифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи
на световните финансови пазари.“
§ 151. В § 11г, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 246, ал. 3“
се заменят с „чл. 246, ал. 4“.
§ 152. В преходните и заключителните
разпоредби § 22д се отменя.
§ 153. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ, бр. 67 от 2003 г.) § 116 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 154. (1) Лицата, на които до 31 декември
2018 г. включително остават по-малко от 5
години до навършване на възрастта им по
чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат
еднократно, в срок до 31 декември 2018 г.,
да упражнят правото на избор по чл. 4б за
промяна на осигуряването им от универсален
пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на
държавното обществено осигуряване, по реда
на наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(2) Лицата, на които е отпусната пенсия
за осигурителен стаж и възраст с начална
дата между 15 август 2015 г. и 31 декември
2017 г. включително, с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 7, имат
право в срок до 31 декември 2018 г. да поискат преизчисляването є без намаление на
индивидуалния коефициент, ако прехвърлят
средствата от индивидуалната си партида в
универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по
чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява
лично или от упълномощено с нотариално
заверено пълномощно лице. Заявлението се
подава до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо фонда, в който
лицето е осигурено, чрез териториалното

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

поделение на Национални я осиг у рителен
институт, което изплаща пенсията, едновременно със заявлението за преизчисляване
на пенси ята. Образците на за явлени я се
утвърждават от управителя на Националния
осигурителен институт.
(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст
се преизчислява от първо число на месеца,
следващ месеца на подаване на заявлението
по ал. 2.
(4) Националният осигурителен институт
изпраща подадените заявления по ал. 2 за
прехвърляне на средствата до съответните
пенсионноосигурителни дружества до първия
работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца,
следващ месеца на подаване на заявленията,
пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните
партиди на съответните лица по стойността
на един дял, валидна за предходния работен
ден, и закрива индивидуалните им партиди.
(5) Националният осигурителен институт
изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по
ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня,
следващ деня на подаването им.
(6) В 7-дневен срок от постановяване на
разпореждане за преизчисляване на пенсията
без намаление на индивидуалния коефициент
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт изпраща по електронен
път във формат, утвърден от управителя на
Националния осигурителен институт, информация за това на съответното пенсионноосигурително дружество, което в едномесечен
срок от получаването є превежда натрупаните
средства в индивидуалната партида на осигуреното лице в универсалния пенсионен фонд
към фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“, на държавното обществено
осигуряване. В случай на постановен отказ
за преизчисляване на пенсията дружеството
възобновява воденето на партидата от датата
на закриването є.
(7) Едновременно с превода на средствата
по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество
изпраща по електронен път на Националния
осигурителен институт информация за размера на преведените средства от всяка индивидуална партида във формат, утвърден от
управителя на института. В 7-дневен срок от
превода дружеството изпраща на осигурените
лица с писма с обратна разписка извлечения
от индивидуалните им партиди и ги уведомява
за извършеното прехвърляне на средствата.
(8) От първо число на месеца, следващ
месеца, в който е подадено заявлението за
преизчисляване на пенсията, всички дължими
за лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
в универсален пенсионен фонд се превеждат
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във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното
обществено осигуряване. В 7-дневен срок от
постановяване на разпореждане за отказ за
преизчисляване на пенсията Националният
осиг у рителен инстит у т изпраща по електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен
срок от получаването на информацията за
постановения отказ Националната агенция
за приходите превежда всички дължими за
лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд по сметка на
съответния универсален пенсионен фонд, в
който лицето е било осигурявано преди подаването на заявлението по ал. 2.
(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6,
7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
ръководещ управление „Осигурителен надзор“, прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1
и/или налага по реда на чл. 354 съответно
административно наказание по чл. 351 или
чл. 352.
§ 155. (1) В 18-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ пенсионноосигурителните дружества са длъжни
да приведат дейността си извън тази по ал. 3
в съответствие с този закон и актовете по
прилагането на кодекса и да представят в
Комисията за финансов надзор документи,
удостоверяващи съответствието.
(2) В 18-месечен срок от обнародването на
закона в „Държавен вестник“ банките – попечители, са длъжни да приведат дейността
си в съответствие с този закон и актовете
по прилагането на кодекса и да представят в
Българската народна банка и в Комисията за
финансов надзор документи, удостоверяващи
съответствието.
(3) В срок до 31 декември 2021 г. пенсионноосигурителните дружества са длъжни да
приведат в съответствие с предвидените в този
закон изисквания към инвестиционната дейност активите, притежавани от управляваните
от тях фондове за допълнително пенсионно
осигуряване, които към датата на влизането
му в сила не отговарят на тези изисквания.
§ 156. (1) В 14-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“
членовете на управителните и контролните
органи, представителите на юридическите
лица в контролните органи и прокуристите
на пенсионноосигурителните дружества подават заявления по чл. 121д, ал. 10, които се
разглеждат по реда на чл. 121д, ал. 11 и 12.
Лицата, които управляват и представляват пенсионноосигурителните дружества, представят
и доказателства, включително декларации, че
са спазени изискванията на чл. 121е, ал. 1 и 3.
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(2) В случаите по чл. 121д, ал. 13, както
и когато не е подадено заявление в срока по
ал. 1, Комисията за финансов надзор прилага
мярката по чл. 344, ал. 2, т. 3.
§ 157. Пенсионноосигурително дружество,
което управлява фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, който към
датата на влизането в сила на този закон притежава инвестиционни имоти, прилага изиск
ването за съпоставяне на всяко тримесечие
на постигнатата доходност от инвестиционен
имот съгласно чл. 180в, ал. 1 и чл. 180в, ал. 2
по отношение на притежаваните от фонда
инвестиционни имоти след изтичането на 5
години от влизането в сила на този закон.
§ 158. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон пенсионноосигурителните
дружества, получили разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални
схеми до влизането му в сила, са длъжни да
подадат заявления за издаването на идентификационни кодове на правния субект за
себе си и за управляваните от тях фондове
за допълнително пенсионно осигуряване по
професионални схеми.
§ 159. (1) Започналите до влизането в сила
на този закон производства пред заместникпредседател я на Комиси ята за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“, се довършват по досегашния ред.
(2) Издадените до влизането в сила на този
закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения
и регистрации от заместник-председателя на
Комисията за финансов надзор, ръководещ
управление „Осигурителен надзор“, запазват
действието си.
§ 160. Комисията за финансов надзор приема наредбите по прилагането на Кодекса за
социално осигуряване в 12-месечен срок от
обнародването на закона в „Държавен вестник“.
§ 161. 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., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57
от 2017 г.; изм., бр. 62 от 2017 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 3 след думите „допълнително социално осигуряване“ се поставя
запетая и думите „и на управляваните от тях
фондове“ се заменят с „на управляваните от
тях фондове и на осигурителните посредници“.
2. В чл. 17, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. издава или отказва издаване на разрешения и одобрения в случаите, предвидени
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в нормативните актове по допълнително
социално осигуряване;
4. одобрява документи и определя изиск
ванията към тях в случаите, предвидени в
нормативните актове по допълнително социал
но осигуряване;“
в) точка 6 се изменя така:
„6. утвърждава образци на декларации,
отчети, доклади, справки и други документи
по част втора от Кодекса за социално осигуряване;“
г) в т. 10 думите „органите за управление“
се заменят с „управителните, контролните и
другите органи“;
д) създава се нова т. 14:
„14. предявява искове за:
а) установяване на недопустимост или
нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано
обстоятелство;
б) прогласяване на нищожност на сделки, свързани с дейността на дружествата за
допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове, сключени в нарушение на Кодекса за социално осигуряване
и на актовете по прилагането му;
в) отмяна на решение на общото събрание
на дружество за допълнително социално осигуряване, когато решението противоречи на
повелителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване или на устава на дружест
вото; искът се предявява срещу дружеството
пред окръжния съд по неговото седалище в
14-дневен срок от узнаване за решението, но
не по-късно от тримесечен срок от провеждане
на общото събрание.“
§ 162. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от
2016 г. и бр. 8, 62, 63 и 85 от 2017 г.) в чл. 21
се създава ал. 6:
„(6) Взаимозастрахователна кооперация,
която извършва дейност по животозастраховане, не прилага изискванията по част втора, дял
трети от този кодекс, ако застрахователните
плащания варират в зависимост от наличните средства и вноските на всеки един от
членовете на кооперацията са в еднакъв за
всички размер. За взаимозастрахователната
кооперация по изречение първо се прилага
част втора, дял четвърти от този кодекс.“
§ 163. (1) Параграфи 1, 32 и 154 влизат в
сила от 1 януари 2018 г.
(2) Параграфи 43, 56, 91, 106, 115 и § 138,
т. 2 влизат в сила от 1 април 2018 г.
(3) Параграф 5, т. 2 и 4, § 6 – 14, § 19,
§ 20, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, т. 2, буква
„а“ и т. 3, 4 и 5, § 24 и 25, § 27 – 30, § 36,
т. 2, § 44 – 49, § 58, т. 1, § 59 – 65, § 66, т. 2,
буква „а“, § 67 – 76, § 78, § 85 – 89, § 92 – 94,
§ 95, т. 1, § 108 – 111, § 114, § 117 – 123, § 125
и 126, § 128 и 129, § 141, т. 1, буква „а“, т. 2,
буква „г“, т. 8, § 145 и 146, § 150, § 158 и § 160
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влизат в сила 12 месеца след обнародването
на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 2 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8476

УКАЗ № 233
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Техническото споразумение между правителството на
Република България и Върховното главно
командване на Обединените въоръжени сили
на НАТО в Европа (SHAPE) относно осигуряването на поддръжка от страната-домакин
на дейности на съюзнически сили в контекста
на Съвместните сили с много висока степен
на готовност (VJTF), приет от 44-то Народно
събрание на 3 ноември 2017 г.
Издаден в София на 13 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Техническото спора
зумение между правителството на Република
България и Върховното главно командване
на Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SHAPE) относно осигуряването
на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на
Съвместните сили с много висока степен на
готовност (VJTF)
Чл. 1. Ратифицира Техническото споразумение между правителството на Република
България и Върховното главно командване
на Обединените въоръжени сили на НАТО
в Европа (SHAPE) относно осигуряването
на поддръжка от страната-домакин на дейности на съюзнически сили в контекста на
Съвместните сили с много висока степен на
готовност (VJTF), подписано от българска
страна на 21 февруари 2017 г.
Чл. 2. Споразумението по чл. 1 да не се
обнародва в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 ноември 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8479
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Стационар
ната ком у ник ационна и информационна
система
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Стационарната комуникационна и информационна система
(Стационарната КИС).
Чл. 2. Дейността на Стационарната КИС
се осъществява в съответствие със Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ), Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ППЗОВСРБ), Кодекса
на труда (КТ), действащото законодателство
и актовете на министъра на отбраната.
Чл. 3. (1) Стационарната КИС е военно
формирование за осъществяване на:
1. комуникационно-информационна поддръжка (КИП) и киберотбрана на системата
за командване и управление (СКУ) на въоръжените сили (ВС);
2. комуникационно свързване на Министерството на отбраната към национални и
международни мрежи и системи;
3. развитие и експлоатаци я на Интегрираната комуникационно-информационна
система (ИКИС) за управление на страната
и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на
война, в интерес на отбраната и сигурността
на страната.
(2) Стационарната КИС е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София,
бул. Ген. Тотлебен № 34, и е второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
отбраната.
Г л а в а

в т о р а

УС Т Р ОЙС Т ВО И Д Е Й НО С Т Н А С ТАЦИОНАРНАТА КОМУНИК АЦИОНН А И
ИНФОРМАЦ ИОННА СИСТЕМА
Чл. 4. Стационарната КИС е структурирана
в Управление и подчинени военни формирования: Център за управление и киберотбрана
(ЦУКО), Стационарна опорна комуникационна мрежа (СОКМ), Комуникационно-информационен център (КИЦ), Център за осигуряване
на Комплексната автоматизирана система
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(ЦОКАС), оперативни центрове (ОЦ) и Център
за инженерингова дейност и възстановяване
на КИС (ЦИДВКИС).
Раздел I
Управление на Стационарната КИС
Чл. 5. Управлението на Стационарната КИС
се състои от командир, заместник-командири,
главен инженер, главен юрисконсулт, финансов контрольор и осигуряващи и обслужващи
структурни звена „Сигурност на информацията“, „Финанси“, „Личен състав“, „Планиране
и подготовка на Стационарната КИС“, „Експлоатация и поддръжка на стационарната
комуникационно-информационна система“,
„Логистика“, „Планиране и експлоатация на
инженерно-технически системи“, „Планиране,
програмиране и бюджет“ (ППБ).
Чл. 6. (1) Стационарната КИС се ръководи
и представлява от командир. Командирът на
Стационарната КИС е военнослужещ и се
назначава от министъра на отбраната.
(2) Командирът на Стационарната КИС е
пряко подчинен на министъра на отбраната.
Той е пряк ръководител на целия личен състав
на Стационарната КИС.
(3) Командирът на Стационарната КИС:
1. организира, ръководи, контролира и
отговаря за цялостната дейност на Стационарната КИС;
2. ръководи и контролира привеждането
на военните формирования от Стационарната
КИС в по-високи степени на готовност;
3. участва в планирането, изграждането и
ръководи използването на военните формирования от Стационарната КИС;
4. осигурява условия за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното
използване на личния състав на Стационарната КИС;
5. приема и освобождава от военна служба,
сключва и прекратява договорите за военна
служба, назначава и освобождава от длъжност
и от военна служба, повишава и понижава във
военно звание военнослужещите, които не са
в правомощията на други длъжностни лица;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение, които не са в правомощията
на други длъжностни лица;
7. организира управлението и контролира
използването на предоставените на Стационарната К ИС имоти и вещи – държавна
собственост;
8. организира и провежда процедури за
възлагане на обществени поръчки за нуждите
на Стационарната КИС и сключва договори
с избраните изпълнители;
9. планира, разпределя и администрира
предоставения бюджет на Стационарната КИС;
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10. ръководи и контролира разработването
и изпълнението на плановете за дейността на
Стационарната КИС;
11. изпълнява други правомощия, определени с нормативни актове или възложени му
от министъра на отбраната.
(4) В изпълнение на правомощията си по
ал. 3 командирът на Стационарната КИС
издава заповеди, разпореждания и указания.
(5) При осъществяване на своите правомощия командирът на Стационарната КИС се
подпомага от заместник-командир, заместниккомандир по експлоатация на оперативните
центрове и главен инженер, които са военнослужещи.
(6) Командирът на Стационарната КИС
определя функциите на заместник-командирите и със заповед им делегира правомощия.
(7) Функциите и правомощията на командира на Стационарната КИС в негово отсъствие
или когато ползва законоустановен отпуск, се
изпълняват от определен с негова писмена
заповед заместник-командир.
Чл. 7. (1) Главният инженер на Стационарната КИС е пряко подчинен на командира на
Стационарната КИС.
(2) Главният инженер на Стационарната
КИС:
1. организира и ръководи поддържането в
постоянна работоспособност и експлоатационна готовност на техническите средства във
военните формирования от Стационарната
КИС за осигуряване на комуникационноинформационната поддръжка на СКУ на ВС;
2. ръководи планирането, организацията и
контролира провеждането на техническата и
специалната подготовка на личния състав от
военните формирования на Стационарната
КИС;
3. ръководи и контролира жизнения цикъл
на отбранителните продукти на въоръжение
в Стационарната КИС;
4. анализира потребностите от отбранителни продукти, необходими за нормалното
функциониране на комуникационната и информационната техника (КИТ);
5. организира и контролира предоставянето
на КИТ между военните формирования от
Стационарната КИС;
6. организира и контролира ремонта на
КИТ;
7. участва в планирането, ръководи изграждането и контролира състоянието на
мрежовата информационна инфраструктура,
поддържана от Стационарната КИС.
Чл. 8. (1) Главният юрисконсулт е на пряко
подчинение на командира на Стационарната
КИС.
(2) Главният юрисконсулт:
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1. организира и осъществява правната
дейност и съдейства за правилното прилагане
на действащото законодателство;
2. координира дейността на юрисконсултите
от военните формирования на Стационарната
КИС;
3. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни
актове на командира на Стационарната КИС
и по правни въпроси от компетентността на
командира на Стационарната КИС;
4. осигурява в правно отношение законосъобразно т о осъщест вяване на п раво мощията на командира на Стационарната
КИС и командирите/началниците на военни
формирования;
5. изготвя искови молби, жалби, възражения
и молби за отмяна на влезли в сила решения
по граждански, трудови и наказателни дела;
6. осъществява процесуално представителство по дела, водени от и срещу Стационарната КИС, и предприема действия за
своевременното събиране на вземанията на
Стационарната КИС;
7. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки за
нуждите на Стационарната КИС;
8. подпомага командира на Стационарната
КИС при упражняване правото на управление
върху предоставените на Стационарната КИС
имоти и вещи – държавна собственост;
9. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове, уреждащи дейността на
Стационарната КИС, и дава становища по
проекти на нормативни актове, изготвени от
други държавни органи за съгласуване;
10. изготвя проекти на договори, свързани
с дейността на Стационарната КИС, и дава
становища по законосъобразността на проекти
на договори;
11. изготвя правни становища по сигнали
и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс и по заявления по
Закона за достъп до обществена информация.
Чл. 9. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Финансовият контрольор:
1. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност и
други дейности, съгласно вътрешни правила
за осъществяване на предварителен контрол;
2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и
извършване на разход на бюджетни средства;
3. изготвя становища относно законосъобразността на предложенията за поемане на
задължения или извършване на разходи.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Чл. 10. (1) Структурното звено „Сигурност
на информацията“ се ръководи от служител
по сигурността на информацията, който е на
пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Служителят по сигурността на информацията отговаря непосредствено за защитата
на класифицираната информация в Стационарната КИС, като:
1. осигурява изпълнението на изискванията за защита на класифицираната информация, създавана, обработвана, съхранявана
и разпространявана в Стационарната КИС
съгласно Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по
неговото прилагане;
2. организира процеса на акредитация на автоматизирани информационни системи (АИС),
в които се създава, обработва, съхранява и
разпространява класифицирана информация;
3. организира обучението на личния състав
от Стационарната КИС в областта на защитата
на класифицираната информация;
4. разработва и организира изпълнението
на плана за защита на класифицираната информация при положение на война, военно
или друго извънредно положение;
5. организира и осигурява процесите на
разкриване и закриване на регистратури за
национална и чуждестранна класифицирана
информация, регистратури за криптографски материали и ключове и криптографски
постове;
6. осъществява контрол по спазване на
изискванията за защита по различните видове
сигурност на класифицираната информация
в Стационарната КИС;
7. ръководи процеса по въвеждане в експлоатация на криптографски мрежи и системи
в Стационарната КИС;
8. организира и провеж да дейности за
предотвратяване на нерегламентиран достъп
до класифицираната информация;
9. организира извършването на документално-информационно обслужване на Управлението на Стационарната КИС чрез отделни
регистратури и криптографски пост;
10. организира съхранението, разпределението и отчитането на криптографските
материали, средства и ключове;
11. организира и контролира пропускателния режим в Стационарната КИС.
Чл. 11. Структурното звено „Финанси“
осигурява функциите на командира на Стационарната КИС по изпълнението на бюджета и
отчитането на бюджетните средства съгласно
годишните бюджетни указания на министъра
на отбраната, като:
1. участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране на финансовите
средства, както и в изготвяне на проекта на

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

бюджет за следващата бюджетна година; участва в изготвянето на средносрочна бюджетна
прогноза за тригодишен период;
2. организира и извършва текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и
отчитане на финансовите средства по утвърден
годишен бюджет, като прилага принципите на
законосъобразност, прозрачност, ефективност
и ефикасност при финансирането на материалното осигуряване на ежедневната дейност;
3. организира и осигурява финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с
формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване
на личния състав;
4. участва в провеждането на проверки,
определени в съответствие със Закона за
счетоводството и актовете на министъра на
отбраната;
5. организира и осиг у рява финансовосчетоводното обслужване при доставки или
услуги, свързани с изпълнение на обществени
поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
6. контролира и координира дейността на
финансовите звена във военните формирования на Стационарната КИС;
7. прилага счетоводната политика в Министерството на отбраната, като организира
вътрешноведомствената финансова дейност
и счетоводната отчетност, съгласно действащите нормативни разпоредби, приложими за
бюджетните организации.
Чл. 12. Структурното звено „Личен състав“
подпомага командира на Стационарната КИС
в дейностите, свързани с кариерното развитие
на военнослужещите и цивилните служители
в Стационарната КИС, като:
1. организира и участва в разработването
на организационно-щатната структ у ра на
Стационарната КИС, изготвянето и актуализирането на длъжностните разписания
на Управлението на Стационарната КИС и
военните формирования от състава є;
2. организира и координира дейностите по
приемане, назначаване, атестиране, повишаване във военно звание, кариерно развитие и
освобождаване от военна служба на военнослужещите в Стационарната КИС;
3. планира и организира обучението, придобиването и повишаването на професионалната квалификацията и преквалификация на
военнослужещите и цивилните служители от
Стационарната КИС;
4. организира и координира дейностите по
поддържане на Регистър на военнослужещите
и цивилните служители в Стационарната КИС;
5. води отчета на личния състав на Стационарната КИС;
6. осигурява документално-техническото обслужване на комисиите за кариерно
развитие на военнослужещите, назначени в
Стационарната КИС;
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7. администрира възникването, изменянето
и прекратяването на трудовите правоотношения с цивилните служители в Управлението
на Стационарната КИС, както и оформя, води
и съхранява трудовите им досиета;
8. изг о т вя за повед и на кома н д и ра на
Стационарната КИС, свързани с приемане,
назначаване, преназначаване, повишаване
във военно звание и освобождаване от военна
служба на военнослужещите от Стационарната
КИС, които са в негови правомощия;
9. изготвя проекти на предложения на командира на Стационарната КИС до началника
на отбраната или министъра на отбраната,
свързани с приемане, назначаване, преназ
начаване, повишаване във военно звание и
освобождаване от военна служба на военнослужещите;
10. води и съхранява служебните дела и
азбучните служебни карти на военнослужещите от Управлението на Стационарната
КИС и командирите/началниците на военни
формирования с изключение на командира
на Стационарната КИС;
11. издава, води на отчет и унищожава
служебните карти на военнослужещите от
Управлението на Стационарната КИС и командирите/началниците на военни формирования;
12. организира и координира дейностите
„Връзки с обществеността“ и „Мотивация и
качество на живот на личния състав“ в Стационарната КИС;
13. координира дейностите по адаптация
на военнослужещите от Стационарната КИС
при освобождаване от военна служба;
14. оказва организационна и методическа
помощ на подчинените на командира на Стационарната КИС военни формирования при
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики на личния
състав;
15. взаимодейства със структурно звено
„Финанси“ при изплащане на основните и
допълнителните възнаграждения на личния
състав.
Чл. 13. Структурно звено „Планиране и
подготовка на Стационарната КИС“ подпомага
командира на Стационарната КИС при планирането на мероприятията по подготовката
на Стационарната КИС, като:
1. изготвя План за бойна готовност на
Стационарната КИС и План за мобилизация
на Стационарната КИС;
2. ръководи процеса по изготвянето и изпълнението на плановете за бойна готовност
и плановете за мобилизация на военните
формирования от Стационарната КИС;
3. изготвя плановете за дейността на Стационарната КИС и оказва контрол и помощ
на подчинените военни формирования при
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изготвянето и изпълнението на техните планове за дейността;
4. планира подготовката на Управлението
на Стационарната КИС и осъществява контрол
и помощ при планирането и провеждането
на подготовката от формированията на Стационарната КИС;
5. планира, организира и извършва контрола
на подготовката и състоянието на войсковия
ред и дисциплината на военните формирования от Стационарната КИС;
6. организира прилагането на националните и ратифицираните стандартизационни
документи на НАТО, контролира и подпомага
тяхното прилагане във формированията от
Стационарната КИС.
Чл. 14. Структурното звено „Логистика“
подпомага командира на Стационарната КИС
при планирането, придобиването, поддържането, разпределението и отчитането на материални запаси и активи на Стационарната
КИС, като:
1. планира окомплектоването с отбранителни продукти и осъществява контрол върху
жизнения им цикъл;
2. п лани ра, организи ра и кон т роли ра
експлоатацията, ремонта и поддръжката на
въоръжението, техниката и материалните
средства в Стационарната КИС;
3. изготвя документацията за процедури за
възлагане на обществени поръчки за нуждите
на Стационарната КИС;
4. определя потребностите от въоръжения,
техника, военнотехнически имущества и разходни материални средства на Стационарната
КИС, анализира и води отчет за състоянието
им;
5. организира създаването и поддържането
на запаси от материални средства;
6. планира и организира развитието и извършването на ремонтни дейности на военната
инфраструктура на Стационарната КИС;
7. организира и контролира специалната
и техническата подготовка на специалистите
по логистично осигуряване от Стационарната
КИС.
Чл. 15. Структурното звено „Експлоатация
и поддръжка на стационарната комуникационно-информационна система“ подпомага командира на Стационарната КИС при планирането,
използването и техническата експлоатация на
стационарната комуникационно-информационна система (СКИС) на ВС, като:
1. осъществява планирането и контрола
при изграждането и осигуряването на телекомуникационни и информационни услуги в
интерес на въоръжените сили, коалиционни
партньори, държавни органи и институции;
2. организира и контролира техническата
експлоатация на СКИС и нейната постоянна работоспособност и експлоатационна готовност;
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3. организира и контролира специалната и
техническата подготовка на комуникацион
ните и информационните специалисти от
Стационарната КИС;
4. организира и контролира изпълнението
на оперативно-техническата служба в стационарните комуникационно-информационни
възли от Стационарната КИС;
5. изготвя тех ническ ите док у менти за
провеждането на учения, щабни тренировки,
тактико-специални занятия и командно-щабни
учения в Стационарната КИС;
6. организира използването на трафичния
ресу рс меж д у различните пот ребителск и
системи;
7. планира изграждането на телекомуникационни и информационни услуги и предоставя
изпълнението им на ЦУКО;
8. поддържа електронен атлас в системата
за обслужване на документални потоци на
СКС по проект „Странджа-2“ и информацион
на база данни за актуалното състояние на
експлоатираните системи;
9. участва в изготвянето на техническите
документи за организиране на процедури за обществени поръчки за доставка на отбранителни
продукти за нуждите на Стационарната КИС;
10. организира и контролира поддръжката,
обслужването и ремонта на оборудването,
изграждащо СКИС.
Чл. 16. Структурното звено „Планиране и
експлоатация на инженерно-технически системи“ подпомага командира на Стационарната
КИС при организирането и ръководството
на цялостната дейност по поддържането и
експлоатацията на инженерно-техническите
системи от Стационарната КИС в готовност
за използване по предназначение, като:
1. планира и ръководи провеждането на
организационно-тех ни ческ и меропри я т и я
по осигуряване безопасността и защитата на
оперативните центрове и експлоатацията на
инженерно-техническите системи в Стационарната КИС;
2. п лани ра, орга низи ра и кон т роли ра
техническата и специалната подготовка на
ин женерно-тех ни ческ и я експ лоатац ионен
състав в Стационарната КИС;
3. контролира поддържането в изправност
и готовност за експлоатация на инженернотехническите системи в Стационарната КИС;
4. планира и участва при въвеждането в
експлоатация на нови технически системи и
съоръжения в Стационарната КИС;
5. организира провеждането на мероприятия по осигуряване и възстановяване работоспособността на инженерно-техническите
системи в Стационарната КИС;
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6. организира извършването на ремонти
и развитието на инженерно-техническите
системи в оперативните центрове на Стационарната КИС;
7. участва в изготвянето на техническата
документация за организиране на процедури
за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
8. планира, организира и контролира дейностите по метрологичното осигуряване в
Стационарната КИС;
9. планира, организира и контролира експлоатацията и поддръжката на съоръженията
с повишена опасност в Стационарната КИС;
10. планира, организира и контролира
дейностите по ядрена, химическа и бактерио
логическа защита и екология в Стационарната КИС;
11. планира, организира и контролира
дейностите по опазване и възстановяване
на околната среда във войсковите райони на
Стационарната КИС;
12. планира, организира и контролира
дейностите по противопожарна защита в
Стационарната КИС.
Чл. 17. Структурното звено „Планиране,
програмиране и бюджет“ подпомага командира на Стационарната КИС при осъществяването на процесите на планиране, програмиране
и бюджетиране, като:
1. координира процесите по планиране,
програмиране, бюджетиране и отчитане на
изпълнението на отбранителните програми
в Стационарната КИС;
2. организира прилагането на Интегрираната система за управление на ресурсите за
отбрана в Стационарната КИС;
3. изготвя ежегодно програмен меморандум
на Стационарната КИС при осъществяване
процеса на планиране и програмиране на
ресурсите за отбрана за шестгодишен период;
4. организира процеса за управление на
риска в Стационарната КИС съгласно „Стратегията за управление на риска в отбранителните програми в МО, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и БА“;
5. изготвя проект на бюджет на Стационарната КИС;
6. изготвя акт уализиран и тримесечен
отчет на програмния меморандум на Стацио
нарната КИС;
7. организира изготвянето, актуализира и
отчита изпълнението на Единния финансов
план за материално-техническо осигуряване
на Министерството на отбраната в частта за
Стационарната КИС;
8. организира планирането на финансови
средства за включването на обекти в Единния
поименен списък на обектите за строителство
и строителни услуги на Министерството на
отбраната (ЕПСОССУ);
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9. подпомага процеса за провеждане на
процедури по възлагане на обществени поръчки за нуждите на Стационарната КИС;
10. обобщава и изготвя основна и допълнителна месечна заявка за лимит за плащане
в СЕБРА;
11. изготвя и координира разходването и
отчитането на финансовите и материалните
ресурси, както и дълготрайните активи по
подпрограми в съответствие с финансовата
макрорамка и дадените указания от министъра на отбраната;
12. извършва експертна проверка на представените документи за доставки или услуги
съгласно условията на сключените договори и
инициира документи за централни плащания.
Раздел IІ
Център за управление и киберотбрана
Чл. 18. (1) Центърът за управление и киберотбрана е военно формирование на пряко
подчинение на командира на Стационарната
КИС.
(2) Центърът за управление и киберотбрана
осъществява:
1. мениджмънта на подсистемите и техническото оборудване на СКИС;
2. конфигурирането, изграждането и прекратяването на телекомуникационни услуги,
предоставяни от СКИС;
3. трафичен анализ на СКИС и представя
доклад в Структурно звено „Експлоатация и
поддръжка на СКИС“ на Стационарната КИС;
4. а дминист ри рането на сървъри те за
конфигу риране и поддържа подсистемите
за защита на автоматизираната система за
управление на СКИС;
5. воденето на статистика на отказите,
предлага процедура в системата за обслужване на документални потоци и взима мерки
по контрол възстановяването на системата;
6. подпомагането на стру кт у рно звено
„Експлоатация и поддръжка на СКИС“, като
извършва оценка на техническата възможност
за изграждане на телекомуникационни услуги;
7. менажирането на сървърните конфигурации и системата за мрежово наблюдение
на СКИС;
8. наблюдението и администрирането на
регионалната мрежа на Автоматизираната
информационна система на МО и БА;
9. функциите на оперативен център за
киберотбрана, като осигурява непрекъснат
мониторинг на състоянието на киберпространството, с обобщена информация и индикация
за статуса и безпроблемното функциониране
на СКИС;
10. политиката за киберотбрана в МО;
11. поддържането и развиването на техническата инфраструктура за наблюдение и
контрол на ресурсите на КИС;
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12. поддържането на екип за бързо реагиране при компютърни инциденти;
13. участието в тренировки и учения по
киберотбрана;
14. взаимодействието със съответните администратори на мрежите за координирани
действия при реагиране на киберзаплахи и
възстановяване на ресурсите на СКИС.
Раздел ІІІ
Стационарна опорна комуникационна мрежа
Чл. 19. (1) Стационарната опорна комуникационна мрежа е военно формирование на
пряко подчинение на командира на Стационарната КИС.
(2) Стационарната опорна комуникационна
мрежа осигурява комуникационна поддръжка на въоръжените сили в ежедневната им
дейност, при изпълнение на мисии, операции
и задачи на територията на страната, като
осигурява комуникационен ресурс за:
1. Върховното главно командване, Съвместното командване на силите, видовете
въоръжени сили и бригада „Специални сили“;
2. Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната;
3. полевите модули на Съвместното командване на силите и видовете въоръжени
сили на територията на страната;
4. системата за управление и оповестяване
на Българската армия;
5. националната система за радиационно
наблюдение и оповестяване на Република
България.
(3) Стационарната опорна комуникационна
мрежа извършва обслужването и ремонта
на комуникационните средства от стационарната комуникационна система по проект
„Странджа-2“.
Раздел ІV
Комуникационно-информационен център
Чл. 20. (1) Комуникационно-информационният център е военно формирование на пряко
подчинение на командира на Стационарната
КИС за предоставяне на комуникационноинформационни услуги за СКУ на ВС.
(2) Комуникационно-информационни ят
център:
1. изгражда и поддържа АИС на МО и БА,
Интернет информационната среда на БА;
2. администрира локалните мрежови инфраструктури, информационните подсистеми
и достъпа до информационни ресурси на АИС
на МО и БА;
3. а дминист рира национа лната инфраструктура на мрежата за обмен на секретна
информация на НАТО;
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4. осигурява сателитни и радиокомуникации
с контингентите от БА, участващи в операции
и мисии извън територията на страната;
5. администрира автоматизираната мрежа
за свръзка с подвижни обекти на БА;
6. менажира мрежата от цифрови телефонни
централи за предоставяне на гласови услуги
на МО и БА;
7. осигурява военно-пощенската свръзка на
Министерството на отбраната и Българската
армия с Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и Министерството
на външните работи;
8. администрира програмните и техничес
ките средства за защита на комуникационните и информационните ресурси на АИС
на МО и БА и Интернет информационната
среда на БА;
9. участва в поддържането на мрежите за
оповестяване и управление на ВС при привеждането им в по-високи степени на бойна
готовност;
10. извършва ремонт на КИТ за нуждите
на Съвместното командване на силите, командванията на СВ и ВВС;
11. поддържа и обновява разработените и
внедрени от Комуникационно-информационния център софтуерни продукти.
Раздел V
Център за осигуряване на КАС
Чл. 21. (1) Центърът за осигуряване на
К АС е военно формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната
КИС за планиране и организиране процеса
по управление на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на К АС,
осъществяване на инвеститорски контрол и
авторски надзор.
(2) Центърът за осигуряване на К АС:
1. изготвя задания за проектиране, проекти,
технически спецификации, програми и методики за изпитвания и документи, свързани
със системното интегриране, изграждане и
развитие на К АС;
2. участва в изготвянето и контролира
изпълнението на план-програми и графици
за изпълнение на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на К АС;
3. контролира изпълнението на проектните
решения, установява количеството, качеството
и цените на извършваните строителни и монтажни работи и изготвя актове и протоколи
по време на строителния процес;
4. изготвя доклади, анализи и отчети за
изпълнението на проекти за системно интегриране, изграждане и развитие на К АС;
5. организира и участва в процедури по
въвеждане в експлоатация и приемни изпитвания при условията и по реда на Закона за
устройство на територията;
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6. участва в работата на експертни съвети
и комисии и организира изпълнението на
решенията им;
7. участва в подготовката на проекти на
нормативни актове, регламентиращи изграждането и развитието на К АС;
8. организира провеждането на обучение
за работа с изградените системи на К АС.
Раздел VІ
Оперативни центрове и Център за инженерингова дейност и възстановяване на КИС
Чл. 22. Оперативните центрове са военни
формирования на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за осигуряване
условия за работа на органите за държавното
военновременно управление, комуникационно-информационната поддръжка на оперативните групи и са част от К АС.
Чл. 23. (1) Центърът за инженерингова
дейност и възстановяване на КИС е военно
формирование на пряко подчинение на командира на Стационарната КИС за организиране
и изпълнение на процеса по реконструкция,
модернизация, строителство и монтаж на
обектите от интегрираната комуникационноинформационна система.
(2) Центърът за инженерингова дейност и
възстановяване на КИС:
1. извършва ремонт, поддръжка и модернизация на комуникационна и информационна
техника и системи;
2. осъществява подготовката, изграждането и възстановяването на инфраструктурни
обекти на Стационарната КИС;
3. изгражда и ремонтира структурно-кабелни системи, оптични и медни кабелни
магистрали на Стационарната КИС;
4. изгражда системи за физическа сигурност
на обектите от Стационарната КИС.
Г л а в а

т р е т а

ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИК АЦИЯ
Чл. 24. (1) Общата численост на персонала
в Стационарната КИС е 1512 щатни бройки.
(2) Длъжностите, които се заемат от военнослужещи и цивилни служители по трудово
правоотношение в Стационарната КИС, се
определят в длъжностните разписания.
(3) Структурата и длъжностните разписания на Стационарната КИС се утвърждават
от министъра на отбраната по предложение
на командира на Стационарната КИС.
Чл. 25. (1) Статутът на военнослужещите
в Стационарната КИС се урежда съгласно
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и правилника за прилагането му.
(2) Стат у т ът на цивилните сл у ж ители
в Стационарната КИС се урежда съгласно
Кодекса на труда и Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
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(3) Командирът на Стационарната КИС
определя длъжностите за военнослужещи,
които да изпълняват служебните си задължения с цивилно облекло.
Ч л. 26. Обу чениет о, повишаванет о на
квалификацията и преквалификацията на
военнослужещите и цивилните служители
в Стационарната КИС се осъществява чрез:
1. обучение във военни и граждански вис
ши училища, академии, колежи и центрове в
страната и в чужбина;
2. обучение в курсове за придобиване,
повишаване на квалификацията и преквалификация.
Чл. 27. Кариерното развитие на офицерите,
професионалното развитие на сержантите
(старшините) и офицерските кандидати и
длъжностното развитие на войниците (матросите) в Стационарната КИС се осъществява
в съответствие с Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с ПМС № 46
от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СТАЦИОНАРНАТА КИС СЪС СТРУКТУРИ НА МО И БА И
ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 28. (1) При изпълнение на задачите си
Стационарната КИС взаимодейства с други
структури на МО и БА и други органи на
изпълнителната власт.
(2) Взаимодействието се осъществява на
основата на:
1. действащите нормативни актове;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната
планове и програми;
4. актове на министъра на отбраната.
(3) Взаимодействието на Стационарната
КИС с други организации в страната включва:
1. участие в съвместно извършване на изследвания, експерименти и изпитвания;
2. участие в изпълнение на научно-приложни разработки;
3. участие в изготвяне на експертни заключения;
4. обмен на експертна информация;
5. участие в семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.
(4) Формите на съвместна работа могат
да се променят в зависимост от поставените
задачи.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА СТА
ЦИОНАРНАТА КИС
Чл. 29. (1) Издръжката на Стационарната
КИС се формира от бюджетни средства и
приходи от собствена дейност.
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(2) Приходите от собствена дейност на
Стационарната КИС се набират от:
1. услуги на физически и юридически лица;
2. отдаване под наем на вещи;
3. участие в национални и международни
проекти и програми;
4. дарения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 105б, ал. 3 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 2. Този правилник отменя Правилника за
устройството и дейността на Стационарната
комуникационна и информационна система
(обн., ДВ, бр. 42 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2015 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от 1 юли
2017 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
8654

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 1 от
2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (ДВ, бр. 45 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Министерството на икономиката и енергетиката“ се
заменят с „Министерството на икономиката“;
б) точки 13 – 15 се отменят.
2. В ал. 4 думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
2. В ал. 2, т. 3 думите „удостоверение за
актуално правно състояние на търговеца, издадено не по-рано от един месец от датата на
подаване на заявлението (данни от търговския
регистър) или посочване на ЕИК“ се заменят
с „регистрация по БУЛСТАТ или посочване
на единен идентификационен код (ЕИК)“.
3. В ал. 3 думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
§ 3. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Агенцията за държавни
вземания“ се заменят с „Национална агенция
за приходите“, думите „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят с „министъра
на икономиката“, а думите „директора на
Агенцията за държавни вземания“ се заменят
с „изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“.
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2. В ал. 2 думите „Агенцията за държавни
вземания“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
§ 4. В останалите текстове на наредбата
навсякъде думите „Министерството на икономиката и енергетиката“, „министърът на
икономиката и енергетиката“ и „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „Министерството на икономиката“,
„министърът на икономиката“ и „министъра
на икономиката“.
За министър:
Александър Манолев
8653

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за условията и реда за
съхраняване на запаси по Закона за запасите
от нефт и нефтопродукти (ДВ, бр. 71 от 2013 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Агенцията може да приема предложение за делегиране на съхраняване на запаси
само на Централна структура за управление
на запаси (ЦСУЗ) на друга държава – членка
на ЕС, но не и предложение за делегиране за
създаване на запаси.“
§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 9 след думите „писмено съгласие“ се добавя „за делегиране на
съхранение“.
§ 3. В чл. 12 думите „икономиката и“ се
заличават.
§ 4. В чл. 14 се създава ал. 5:
„(5) В случай че след 15 май на календарната година, вследствие на непредвидени
обстоятелства, възникне необходимост от
откриване на нова конкурсна процедура по
чл. 7, ал. 1, т. 22 ЗЗНН, при изготвянето на
документацията се използват данните от док
лада по ал. 4.“
§ 5. В чл. 15, ал. 2, т. 3 изразът „30 април
на календарната година, следваща тази, в
която са определени нивата на запасите“ се
заменя с „3 години“.
§ 6. В чл. 17, ал. 3 след думите „екземпляр
от документацията“ се добавят „за участие в
конкурса“.
§ 7. В чл. 26, т. 12 след края на текста
се добавя „или е намаляло индивидуалното
ниво на нейните запаси, определени по чл. 12,
ал. 1 ЗЗНН за съответния период; цената за
съхраняване не може да бъде увеличавана“.
§ 8. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) В случай на бедствие, авария
или друго непредвидимо събитие, което може
да доведе до унищожаване или повреждане
на нефт и нефтопродукти, агенцията може
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да премести запасите, за които се отнасят
тези обстоятелства, в съхранител със складове, регистрирани по чл. 38 ЗЗНН, без провеждане на конкурс. В срок до 1 месец от
преместването председателят на агенцията
издава заповед по чл. 15, ал. 2 за откриване
на конкурс.
(2) Срокът за съхранение на запасите по
ал. 1 е до отстраняване на последствията
от събитията, довели до преместването или
до приключване на конкурсната процедура
и избора на съхранител, но за не повече от
една година.
(3) Съхранението на преместените запаси
по ал. 1 се урежда с договор, съответстващ
на изискванията на чл. 26, като цената за
съхранение не може да надвишава максимално допустимата, съгласно проучването
по чл. 14, ал. 3.“
§ 9. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в деловодството на централно управление на агенцията“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към искането се прилага писмено
съгласие по чл. 18, ал. 3, т. 5 ЗЗНН. Съгласието се представя в оригинал, придружен от
легализиран и официално заверен превод на
български език. В случай че ДА „ДРВВЗ“ е
получила съгласието директно от съответната
ЦСУЗ, то задълженото лице прилага копие на
съгласието ведно с официално заверен превод
на български език.“
§ 10. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „придружен с легализиран
превод“ се заменят със „с превод“.
2. В ал. 2 се създава изречение трето: „Документът се представя с официално заверен
превод на български език.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Застраховането на запасите се удостоверява с копие от договор за застраховка на
съответното количество или декларация за
застраховка на запасите, издадена от застрахователя, придружено с официално заверен
превод на български език.“
§ 11. В чл. 34 думата „легализиран“ се
заменя с „официално заверен“.
§ 12. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Искането за закупуване на бланки,
подписването на договор и приемно-предавателен протокол може да се извърши и от
упълномощено лице, което има изрично пълномощно да извършва тези действия.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
Председател:
Станимир Пеев
8700
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Инструкция за изменение на Инструкция
№ Із-207 от 2006 г. за прилагане на мерките
по чл. 76а от Закона за българските документи за самоличност (ДВ, бр. 20 от 2006 г.)
§ 1. В заглавието на инструкцията думите
„Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските
лични документи“.
§ 2. В чл. 5 думите „по време на пребиваването си в чужбина“ се заличават.
§ 3. В чл. 11 думите „чл. 7 ЗАП“ се заменят
с „чл. 24 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК)“.
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§ 4. В чл. 13 думите „чл. 17 ЗАП“ се заменят с „чл. 61 АПК“.
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в инструкцията думите
„Закона за българските документи за самоличност“ се заменят със „Закона за българските
лични документи“, а съкращението „ЗБДС“
се заменя със „ЗБЛД“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Председател на Държавната агенция
за закрила на детето:
Офелия Кънева
8693
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-27-4
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161,
ал. 1 и 2 от Закона за виното и спиртните напитки утвърждавам:
Винена дестилатна спиртна напитка: гроздова
ракия.
С географско указание „Сливенска“: „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова
ракия от Сливен)“.
Производител: „Вини Сливен“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, ж.к.
Кръстова вада, бул. Черни връх № 150, ет. 3,
производствен обект в Сливен, Промишлена
зона, ул. Цар Симеон № 51.
Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровини за производство на
спиртната напитка: гр. Сливен, гр. Шивачево,
с. Гавраилово, с. Гергевец, с. Горно Александрово, с. Драгоданово, с. Калояново, с. Караново,
с. Коньово, с. Кортен, с. Научен, с. Николаево,
с. Сборище, с. Струпец, с. Съдиево, с. Чинтулово.
Заса дена площ с плододаващи лозя:
38 630,11 дка, в т.ч. площта на сорта „Мускат
Отонел“ е 3701,11 дка.
Сорт на гроздето:
– бели: „Мускат Отонел“, „Тамянка“ и „Перл
дьо Ксаба“.
Характеристики на гроздето:
– захарно съдържание (изразено в %): мин. 19;
– киселинност (изразена в г/л): мин. 4;
– механичен състав – съгласно приложена
справка за характеристиките на гроздето.
Описание на автентична или традиционна технология за производство на спиртната напитка:
• бране – ръчно в пластмасови съдове;
• транспортиране – безамбалажно в контейнери с подходяща конструкция и обем;
• преработка – извършва се до 24 часа след
брането чрез ронкане и отделяне на чепките;
• метод на ферментация и дестилация:
– извършва се настойване в продължение
на 72 – 96 часа;
– ферментацията протича при контролирана
температура със селектирани щамове дрожди
във винификатори с обем от 30 000 до 60 000 кг
гроздова каша при специална схема на оросяване;
полученият материал се подлага на дестилация
в дестилационно-ректификационна инсталация

с непрекъснато действие „ДК-2“ и дестилационна инсталация с периодично действие тип
„Шарантски апарат“;
• начин на съхранение – полученият готов
дестилат се съх ран ява в стоманенобетонни
резервоари с подходяща изолация, съдове от
неръждаема стомана и дъбови бъчви тип „барик“;
• метод за обработка – след смесване на
дестилата с деминерализирана питейна вода
за достигане на желания алкохолен градус при
необходимост ракията се обработва, стабилизира
и филтрува.
За у твърж даването на винена дестилатна
спиртна напитка гроздова ракия с географско указание „Сливенска“: „Сливенска перла
(Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от
Сливен)“ са представени:
1. Пр о т о ко л о т и з п и т в а н е № П-316 о т
20.04.2017 г., издаден от акредитираната лаборатория към ИАЛВ – Пловдив, за основните
физико-химични показатели.
2. Протокол № 16 от 21.04.2017 г., издаден от
РДК при РЛВК „Югоизточна Тракийска“ – Сливен, за извършен органолептичен ана лиз и
оценка.
3. Сертификат за автентичност № 713 от
21.04.2017 г., издаден от РЛВК „Югоизточна
Тракийска“ – Сливен.
Тази заповед отменя Заповед № Т-РД-27-14
от 27.11.2013 г. на министъра на икономиката
и енергетиката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.

8652

За министър:
Л. Борисов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-883
от 3 ноември 2017 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на
труда във връзка с параграф единствен от зак лючителната разпоредба на Постановление
№ 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския
съвет за приемане на Наредба за задължително
застраховане на работниците и служителите за
риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46
от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически
дейности за прилагане през 2018 г. съгласно
приложението, съставляващо неразделна част
от тази заповед.
Министър:
Б. Петков
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Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2018 г.
№
по
ред
1

Икономическа дейност

Код по
КИД-2008

Коефициент на
трудов травматизъм (Ктт)
(2013-2014-2015)

2

3

4

1. Добив на метални руди

07

8.55

2. Добив на въглища

05

2.80

3. Воден транспорт

50

2.67

4. Производство на основни метали

24

2.67

5. Производство на химични продукти

20

2.34

6. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1.74

7. Строителство на съоръжения

42

1.71

8. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

16

1.68

77

1.62

10. Добив на неметални материали и суровини

9. Даване под наем и оперативен лизинг

08

1.51

11. Сухопътен транспорт

49

1.50

12. Горско стопанство

02

1.41

13. Пощенски и куриерски дейности

53

1.34

14. Специализирани строителни дейности

43

1.32

15. Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1.24

16. Строителство на сгради

41

1.22

17. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1.21

18. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1.19

19. Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1.14

20. Производство на тютюневи изделия

12

1.12

21. Артистична и творческа дейност

90

1.11

22. Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

35

1.11

23. Производство на превозни средства, без автомобили

30

1.07

24. Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

81

1.04

25. Производство на електрически съоръжения

27

0.98

26. Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0.97

27. Събиране, пречистване и доставяне на води

36

0.97

28. Производство на машини и оборудване с общо и специално
предназначение

28

0.95

29. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0.93

30. Производство на мебели

31

0.89

31. Производство на напитки

11

0.84

32. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0.72

33. Далекосъобщения

61

0.72

34. Радио- и телевизионна дейност

60

0.70

35. Производство на хранителни продукти

10

0.70

01

0.67

36. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.66.
8679
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-571
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
територията на поземлени имоти по трасето на
железoпътен участък София – Перник – Радомир,
попадащи в землищата на с. Драгичево, община
Перник, и с. Николаево, община Радомир, област
Перник.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 16.01.2017 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Перник.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

8566

Изпълнителен директор:
М. Киров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 571
от 14 септември 2017 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ е постъпило писмо с вх. № САГ16ТП00-109-[12]/24.10.2016 г. от Ралица Стоянова,
заместник-кмет на Столичната община, в което
по повод молба от „Атлантик Гама“ – ООД, за
учредяване на право на строеж върху УПИ III,
кв. 13, м. Ж.к. Бели брези (м. Красно село –
Стрелбище по стар план), общинска собственост,
е изискано становище има ли висяща административна (устройствена) процедура и следва ли
прилагането на действащия план да бъде спряно
на основание чл. 135, ал. 6 ЗУТ.
П р и л о ж е н о е и п и с м о и з х . № РКС16 ВК08-1504-/2/19.09.2016 г. от кмета на район
„Красно село“, в което е посочено, че липсва
информация за изпълнение на условията по
т. 7 и 8 от Решение № 140 по протокол № 58 от
13.03.2013 г. на СОС.
При извършена служебна проверка по повод
посочените писма е установена следната фактическа обстановка:
Със Заповед № РД-24-00-73 от 20.04.1999 г. на
кмета на район „Красно село“ е одобрено ЧИЗП
и ЧКЗСП за УПИ III и УПИ XIX, кв. 13, с който
се предвижда свързано застрояване между УПИ
III и УПИ XIX за шестетажното застрояване в
УПИ III, като сградата в УПИ XIX е изградена.
С договор от 18.12.2006 г. Столичната община
е учредила на ЖСК „Хера“ право на строеж върху
УПИ III – „За жс и коо“, м. Красно село – Стрелбище, район „Красно село“, за изграждане на
жилищна сграда с магазини и подземни гаражи.
С Решение № 140 по протокол № 58, т. 20
от 13.03.2014 г. на СОС (ДВ, бр. 35 от 2014 г.)
е одобрен ПУП – план за регулация и план за
застрояване за м. Ж.к. Бели брези, при граници
бул. България, ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев,
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както и план-схеми за мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура. В т. 7 от решението е посочено, че УПИ III, кв. 13, м. Красно
село – Стрелбище, се отрежда „За детска площадка и улица“, а в т. 8 е възложено на кмета
на Столичната община да сключи споразумение
с председателя на УС на ЖСК „Хера“ да бъдат
обезщетени поради невъзможност за реализиране
на отстъпеното им право на строеж.
Решението № 140 от 13.03.2014 г. на СОС е
обжалвано пред Административния съд – Софияград, в частта по т. 7 и 8 относно УПИ III, кв. 13,
м. Красно село – Стрелбище, отреден „За детска
площадка и улица“, като е образувано адм. дело
№ 7007/2014 г.
По делото е постановено Решение № 879 от
19.02.2015 г., в мотивите на което е прието, че
решението на СОС в оспорената му част по т. 7
и 8 по отношение на УПИ III, кв. 13, е незаконосъобразно, тъй като е установено несъответствие
между текстовата и графичната част на административния акт, като т. 7 и 8 са отменени.
Със съдебния акт е прието, че с т. 7 на Решение
№ 140 от 13.03.2014 г. на СОС е променено предназначението на УПИ III – „За детска площадка и
улица“, което не съответства на проектите по т. 1
и 2 от решението, тъй като видно от графичната
част предназначението на УПИ III в ПР е „За
жилищно строителство, обществено обслужване
и тп“, а в ПЗ е предвидена сграда на свързано
застрояване на двете странични регулационни
граници.
Съдържащото се в т. 7 от решението на СОС
разпореждане УПИ III да бъде отреден „За детска
площадка и улица“ е изисквало връщане на проекта за преработка в този смисъл – провеждане
на процедури по чл. 128, ал. 10 ЗУТ и тогава
одобряване в тази му част. При така направените
разпореждания в т. 7 и 8, без връщане на проекта за преработка, е следвало УПИ III, кв. 13,
да бъде изключен от обхвата на одобряване по
т. 1 и 2 от решението, каквато е била и волята
на административния орган. Тъй като обратно
на разпореждането, проектът е одобрен по т. 1
и 2, включително в частта на УПИ III, кв. 13,
съдът е приел, че е налице противоречие между
текстовата и графичната част. Установената незаконосъобразност на решението в частта на т. 7
влече незаконосъобразност и на т. 8, уреждаща
правните последици от приложението на т. 7.
С ъгл ас но с ъ де бно т о р ешен ие № 879 о т
19.02.2015 г. след отмяната на т. 7 и 8 по Решение № 140 от 13.03.2014 г. преписката се изпраща
на СОС за произнасяне съобразно указанията
за тълкуване и прилагане на закона, дадени в
съдебното решение.
Отм яната на т. 7 и 8 от Решение № 140
от 13.03.2014 г. на СОС не отменя волята на
административния орган да бъде променено
предназначението и застрояването в УПИ III по
действащ ПУП и предвиждането в него да не е
за жилищно строителство.
Изложената фактическа обстановка води
до необходимост от постановяване на решение
за поправка на очевидна фактическа грешка в
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диспозитива на Решение № 140 от 13.03.2014 г.
по реда на чл. 62, ал. 2 АПК с оглед правилното
му изпълнение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 2 АПК и решение № 879 от 19.02.2015 г. на
АССГ, постановено по адм. дело № 7007/2014 г.,
Столичният общински съд реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в диспозитива на Решение № 140 по
протокол № 58, т. 20 от 13.03.2014 г., с което е
одобрен ПУП – план за регулация и план за
застрояване за м. Ж.к. Бели брези, при граници
бул. България, ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев,
както и план-схеми за мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура, както следва:
1. В т. 1 вместо „план за регулация на м.
Ж.к. Бели брези, при граници: бул. България,
ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, по сините и
червените линии, цифри и текст с корекциите в
кафяв и зелен цвят съгласно приложения проект“
да се чете „план за регулация на м. Ж.к. Бели
брези, при граници: бул. България, ул. Кюстендил
и бул. Гоце Делчев, без УПИ III, кв. 13, м. Ж.к.
Бели брези (м. Красно село – Стрелбище по стар
план), по сините и червените линии, цифри и
текст с корекциите в кафяв и зелен цвят съгласно
приложения проект“.
2. В т. 2 вместо „план за застрояване за м.
Ж.к. Бели брези, при граници: бул. България,
ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, с корекциите
в зелен цвят съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.“
да се чете „план за застрояване за м. Ж.к. Бели
брези, при граници: бул. България, ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, без УПИ III, кв. 13, м.
Ж.к. Бели брези (м. Красно село – Стрелбище по
стар план), с корекциите в зелен цвят съгласно
приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.“
Настоящото решение представлява неразделна
част от Решение № 140 по протокол № 58, т. 20
от 13.03.2014 г. на Столичния общински съвет,
с което е одобрен ПУП – план за регулация и
план за застрояване за м. Ж.к. Бели брези, при
граници бул. България, ул. Кюстендил и бул.
Гоце Делчев, както и план-схеми за мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура.
Решението да се публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красно село“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
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РЕШЕНИЕ № 624
от 28 септември 2017 г.
Със Заповед № РА50-355 от 3.06.2016 г. на главния архитект на СО на основание чл. 135, ал. 5
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 5 ЗУТ и чл. 9, ал. 3
и 4 ЗУЗСО е разрешено изработване на проект
за ПУП – ИПРЗ за УПИ I-11 – „За офиси“, и
II-10 – „За офиси и ЖС“, кв. 249, м. Зона Б-2-1,
район „Възраждане“.
Съгласно т. 3 от същата заповед изработването
на проекта следва да се възложи по реда на чл. 135,
ал. 5 ЗУТ за сметка на общинския бюджет, като
изборът на изпълнител да се проведе по реда на
ЗОП съгласно разпоредбата на чл. 126, ал. 1 ЗУТ.
С ъ с з а я в лен ие вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 2260/26.10.2016 г. от Валери Алфредов Левиев като
управител на „Елта консулт“ – ООД, собственик
на УПИ I-11 – „За офиси“, кв. 249, м. Зона Б-2-1,
е поискано изработването на проекта да бъде
възложено на дружеството.
Със Заповед № РА50-117 от 24.02.2017 г. на
главния архитект на СО на основание чл. 135, ал. 3
във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 5 ЗУТ и чл. 9, ал. 3
и 4 ЗУЗСО е разрешено изработване на проект
за ПУП – ИПРЗ за УПИ I-11 – „За офиси“, и II10 – „За офиси и ЖС“, кв. 249, м. Зона Б-2-1, район
„Възраждане“, като изработването е разрешено
да бъде за сметка на „Елта консулт“ – ООД.
Заповедта е изпратена в район „Възраждане“
за сведение и изпълнение с писмо изх. № САГ16ГР00-2260-[6]/28.02.2017 г.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 2260-[5]/17.11.2016 г. в НАГ е внесен проект за
ИПРЗ, обемноустройствени проучвания и специфични правила и нормативи, както и извадка
от действащ ПУП. Приложени са: обяснителна
записка към проекта и обемноустройствените проучвания; съгласувателно писмо № ЗЗНН-1313/18.05.2016 г. на МК на тех ни ческ и
инвестиционен проект на сграда в УПИ І-11, под
обект „Укрепване на строителния изкоп“; писмо
от НИНКН за съгласуване на виза за УПИ I-11;
съгласувателно писмо № ЗЗ-НН-1313/7.03.2016 г.
на МК за виза за проектиране и идеен проект на
сграда в УПИ I-11; съгласувани проекти с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 15.05.2015 г.;
предварителен договор с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, за присъединяване на сградата
в УПИ I-11; съгласуван проект с „Топлофикация
София“ – ЕАД, от 24.03.2015 г.; съгласуван проект
със „Софийска вода“ – АД, и предварителен договор за присъединяване от 29.01.2016 г.; съгласуван
проект с „БТК“ – АД, от 27.04.2015 г.; декларация
за липса на дървесна растителност в УПИ I-11,
заверена от Дирекция „Зелена система“ при СО
на 20.07.2015 г.
Със заявления от 7.03.2017 г. и 15.03.2017 г.
са внесени проекти за ИПРЗ, РУП, специфични
правила и нормативи към ПРЗ и обемноустройствени проучвания; обяснителни записки; скица
от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.304.372.
Допълнително е представено положително
становище № ЗЗ-НН-1313/14.12.2016 г. на Министерството на културата.
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За проекта са проведени процедурите по
чл. 128, ал. 3 ЗУТ. В законоустановения срок
няма постъпили възражения съгласно писмо
изх. № РВЕ17-ВК08-872/22.06.2017 г. на главния
архитект на район „Възраждане“.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 2, допълнителна, като е
взето следното решение: „Да се изпълни изискването на чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от Наредба
№ 8 за ОСУП. Приема проекта и обемноустройствените проучвания и специфични правила. След
изпълнение на служебното предложение изпраща
в СОС за одобряване.“
В изпълнение на решението на ОЕСУТ е
внесен коригиран проект в зелен цвят.
При горната фактическа обстановка от правна
страна се установява следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ИПРЗ и РУП с обемноустройствени проучвания и специфични правила и нормативи (СПН)
е направено от заинтересовано лице – „Елта
консулт“ – ООД, като собственик на УПИ I-11,
кв. 249, съгласно представените документи за
собственост и скица от СГКК – София.
Действащият ПРЗ и РУП за УПИ I-11 е одобрен със Заповед № РД-09-50-1570 от 18.10.2010 г.
на главния архитект на СО. При одобряване на
проекта не е спазена нормата на чл. 9, ал. 3 и 4
ЗУЗСО, което налага изменението му.
След одобряване на ПРЗ за територията е
влязла в сила кадастрална карта, което е ново
устройствено условие, налагащо ИПР.
С ИПР в обхвата на допускането УПИ I-11
и II-10 се отреждат за имотите в кадастралната
карта и се променя предназначението на УПИ I
от „За офиси“ в „За офиси, магазини, пг и тп“.
Създават се нови УПИ I-372 – „За офиси, магазини, подземни гаражи и трафопост“, и УПИ
II-371 – „За офиси и ЖС“.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134, ал. 2,
т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ по отношение промяна в предназначението на УПИ I-11. С ИПЗ
се предвижда ново високоетажно застрояване в
УПИ I-372 с преход в етажността: три 7-етажни
части и една 9-етажна част, като се покриват
калканът на съществуващата сграда в УПИ II371 и калканът на новопредвидената такава в
УПИ II-371.
Изработването и одобряването на РУП е изискуемо съгласно т. 9 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО за определяне на параметрите на
застрояване. РУП за УПИ I-372 и УПИ II-371 се
изисква и на основание чл. 113, ал. 2 и 6 ЗУТ
предвид свързаното застрояване в повече от
два УПИ и попадането на имотите в защитена
територия.
Нормите на чл. 9, ал. 3 и 4 ЗУЗСО изискват
ПУП да бъде придружен от СПН, изготвени на
базата на обемноустройствено проучване, поради
което такива са внесени за одобряване.
Внесените проекти отговарят на нормативните
изисквания. Обемноустройственото проучване
дава визуална представа за бъдещите сгради по
фронта на бул. Ал. Стамболийски, като се намалява застрояването, предвидено с действащия ПУП.
Специфичните правила и нормативи са насочени
към опазване на общодостъпните пространства и
културното наследство, както и към намаляване
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натоварването на прилежащата обществена инфраструктура. Не са налице законови пречки за
приемане на обемноустройственото проучване и
за одобряване на специфични правила и нормативи към плана. Приемането им в посочения от
ОЕСУТ обхват няма да повлияе на други УПИ,
прилежащи на бул. Ал. Стамболийски.
Предвид обстоятелството, че на основание
чл. 9, ал. 3 и 4 ЗУЗСО СПН и обемноустройственото проучване се определят и приемат от
Столичния общински съвет, а СПН са неразделна
част от ИПРЗ и РУП, то цялата компетентност
за одобряване на плана е на СОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 9, ал. 3 и 4 ЗУЗСО, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 113, ал. 2, 4, 5 и 6 ЗУТ и
т. 9 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 2
допълнителна, Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект на обемноустройствено
проучване за кв. 249, м. Зона Б-2-1, нови УПИ
I-372 – „За офиси, магазини, подземни гаражи и
трафопост“, и II-371 – „За офиси и ЖС“, съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация за кв. 249, м. Зона Б-2-1, УПИ I-11 – „За
офиси“, и ІІ-10 – „За офиси и ЖС“, за създаване
на нови УПИ I-372 – „За офиси, магазини, подземни гаражи и трафопост“, и II-371 – „За офиси
и ЖС“, по зелените цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване за УПИ I-372 – „За офиси, магазини,
подземни гаражи и трафопост“, и II-371 – „За офиси
и ЖС“, кв. 249, м. Зона Б-2-1, с корекциите в
зелен цвят съгласно приложения проект.
4. Одобрява проект за работен устройствен
план и специфични правила и нормативи за УПИ
I-372 – „За офиси, магазини, подземни гаражи и
трафопост“, и II-371 – „За офиси и ЖС“, кв. 249,
м. Зона Б-2-1, с корекциите в зелен цвят в РУП
съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
и работен устройствен план не може да се издава
виза за проектиране, да се одобрява или съгласува
инвестиционен проект и да се издава разрешение
за строеж с допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Всички ограничения и изисквания на настоящите специфични правила и нормативи задължително
се отразяват при издаване на визи за проучване и
проектиране и се спазват стриктно при одобряване
на инвестиционните проекти.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план, обемноустройствено проучване
и одобрените специфични правила и нормативи
да се публикуват на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
§ 9 ПЗРЗУЗСО.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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ДЪРЖАВЕН

Жалбите се подават в район „Възраждане“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.

8630

Председател:
Е. Герджиков

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

8642

За областен управител:
М. Комитски

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 851
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и Решение № 78 по протокол № 7 на ЕСУТ на
Община Велико Търново от проведено заседание
на 28.06.2017 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за
регулация за УПИ ІІІ – „За жилищни нужди“,
кв. 71 по кадастралния и регулационен план на
с. Ветринци, община Велико Търново:
– частично закриване на улица с ОК 43-43а
и създаване на нови ОК 43б-43в;
– обединяване на УПИ ІІІ от кв. 71 с част
от улица с ОК 43-43а и УПИ ІІІ от кв. 57 в общ
УПИ ХІV – „За жилищни нужди“;
– обединяване на кв. 57 и кв. 71 в общ кв. 57
и преномериране на имотите от бившия квартал
71, както следва: УПИ І в УПИ ХІІ, УПИ ІІ в
УПИ ХІІІ, УПИ ІV в УПИ ХV и УПИ V в УПИ
ХVІ, всичките с отреждане „За жилищни нужди“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
8689

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № РД-18-ДС-77
от 7 ноември 2017 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ нареждам:
Одобрявам плана на новообразуваните имоти в
мащаб М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, регистър на новообразуваните имоти и таблица за изчисляване дължимото
обезщетение на собствениците за територия в
землище с. Синьо бърдо, ЕКАТТЕ 66576, община
Роман, област Враца, за местности, както следва:
1. Балваня – кадастрални райони № 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406 и 407;
2. Лозище – кадастрален район № 500;
3. Чепина – кадастрални райони № 600, 601,
602 и 603.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати в общинската администрация – гр. Роман, за
разгласяване по реда на § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и
на Общинската служба по земеделие – гр. Роман,
за сведение.

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 355
от 31 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дулово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР)
за урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 224,
кв. 36 в с. Правда, с цел изменение на улична
регулация, като се премахнат о.т. 109, о.т. 100,
о.т. 107 и о.т. 106 и се добавят нови о.т. 100, о.т. 108
и о.т. 107, и поставяне на външни и вътрешни
регулационни линии в съответствие с кадастралните граници на имота. Новообразуваният УПИ в
кв. 36 получава следните технически показатели:
УПИ XVII-224, кв. 36 – площ 826 кв. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Дулово, пред Административния съд – Силистра.

8704

Председател:
С. Галиб

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 616
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2,
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във
връзка с писмо с вх. № 92-00-13 от 17.10.2017 г. в
Община Кюстендил от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, споразумение рег. № Д-0039/30.01.2015 г. между Фондация „Тръст за социална
алтернатива“ и Община Кюстендил и Решение
№ I-1 от протокол № 23 от 18.10.2017 г. на ОбЕСУТ,
чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
за територията на кв. Изток, гр. Кюстендил, във
фаза – окончателен проект, в обхват на територията с граници, както следва:
от юг – р. Банщица;
о т север – железоп ът на л и н и я (К юс т ендил – София);
от изток – първокласен републикански път
(І-6) гр. София – ГКПП „Гюешево“;
от запад – кв. 1в по плана на гр. Кюстендил.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА в седемдневен
срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.

8664

Председател:
М. Крумова

РЕШЕНИЕ № 617
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение № ІІ-1 от протокол № 22 от 11.10.2017 г. на ОбЕСУТ, чл. 5,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за
изграждане на подземна кабелна линия 20 kV за
обект: „Цех за метални изделия в УПИ І-17078
по регулационния план на с. Гърляно, община
Кюстендил“, преминаващо през ПИ 0.108 от КВС
на землището на с. Гърляно, община Кюстендил.
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил,
по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА в седемдневен
срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и по реда на чл. 45, ал. 4 и 5 ЗМСМА.

8699

Председател:
М. Крумова

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 436
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9
и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и мотивите на вносителя Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
1. Намалява с 20 на сто приетата с Решение
№ 275 по протокол № 23 от 26.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Павликени (ДВ, бр. 18 от 2017 г.),
начална тръжна цена и определя нова такава в
размер 8752 лв. без ДДС при продажба по ЗПСК
на обект „Общински обор“ със застроена площ
112,80 кв. м, съставляващ УПИ IV-137, кв. 17 по
ПУП на с. Росица, община Павликени, с площ
3170 кв. м. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС
ще бъде начислен върху припадащата се част по
достигнатата крайна тръжна цена.
2. Приватизацията да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при следните условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

Обект на търга – недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ Общински
обор, със застроена площ 112,80 кв. м, съставляващ
УПИ IV-137, кв. 17 по ПУП на с. Росица, община
Павликени, с площ 3170 кв. м, при граници и
съседи: от изток – улица, от запад – УПИ III-136
(частен имот), от север – улица, от юг – улица,
актуван с АОС № 743 от 30.10.2001 г.
Начална тръжна цена – 8752 лв. без ДДС. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще бъде начислен върху припадащата се част по достигнатата
крайна тръжна цена.
Стъпка на наддаване – 100 лв.
Депозит за участие в търга – 800 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павликени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRВGSF, при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Цена на тръжната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени. Тръжната
документация се получава от отдел „Общинска
собственост и стопански дейности“ в Информационния център на Община Павликени след
представяне на документ за платена цена и може
да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ деня
на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Търгът ще се проведе на 25-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община
Павликени. При неявяване на кандидати да бъде
проведен повторен търг при същите условия 30 дни
след приключването на първата тръжна процедура.
Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването на
договор за продажба.
3. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от настоящото решение.
4. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна
процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа на представения от комисията протокол.
5. Всички действително направени разходи по
процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.
6. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.

8695

Председател:
В. Антонова
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РЕШЕНИЕ № 439
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 ЗОС, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Павликени, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3,
ал. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите и мотивите на вносителя
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Допълва раздел трети – „Продажба на имоти“, т. 1 „Продажба на имоти по реда на Закона
за приватизация и следприватизационен контрол“
от Програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост, през 2017 г., приета
от Общинския съвет – гр. Павликени, със следния
имот: урегулиран поземлен имот I, отреден „За
производствени и складови дейности“, намиращ
се в кв. 64 по ПУП на с. Долна Липница, община
Павликени, с площ 15 215 кв. м, ведно с построените в него сграда (бивша училищна сграда) с
площ 1496 кв. м и стопанска постройка (бивша
работилница) с площ 166 кв. м, при граници и
съседи на имота: от четири страни – улици, актуван с АОС № 2116 от 29.07.2010 г.
2. Допълва списъка на обектите, обявени за
приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на
Общинския съвет – гр. Павликени (ДВ, бр. 116 от
2002 г.), със следния имот: урегулиран поземлен
имот I, отреден „За производствени и складови
дейности“, намиращ се в кв. 64 по ПУП на с. Дол
на Липница, община Павликени, с площ 15 215
кв. м, ведно с построените в него сграда (бивша
училищна сграда) с площ 1496 кв. м и стопанска
постройка (бивша работилница) с площ 166 кв. м,
при граници и съседи на имота: от четири страни – улици, актуван с АОС № 2116 от 29.07.2010 г.
3. Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот I, отреден „За производствени
и складови дейности“, намиращ се в кв. 64 по
ПУП на с. Долна Липница, община Павликени,
с площ 15 215 кв. м, ведно с построените в него
сграда (бивша училищна сграда) с площ 1496 кв. м
и стопанска постройка (бивша работилница) с
площ 166 кв. м, при граници и съседи на имота:
от четири страни – улици, актуван с АОС № 2116
от 29.07.2010 г.
Н ач а л н а т р ъ ж н а ц е н а – 8 3 4 0 0 л в. б е з
ДДС. Сделката е облагаема по ЗДДС. ДДС ще
бъде начислен върху припадащата се част по
достигнатата крайна тръжна цена.
Стъпка на наддаване – 1000 лв.
Депозит за участие в търга – 8000 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRВGSF, при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга.
Цена на тръжната документация – 300 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.

ВЕСТНИК
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Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена и
може да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ
деня на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Търгът ще се проведе на 16-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община
Павликени. При неявяване на кандидати да бъде
проведен повторен търг при същите условия 15
дни след датата на провеждане на първата тръжна
процедура за обекта.
Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването на
договор за продажба.
4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от настоящото решение.
5. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна
процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа на представения от комисията протокол.
6. Всички действително направени разходи по
процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.
7. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.

8696

Председател:
В. Антонова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1213
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии,
одобрен с Решение № 1158 по протокол № 55
от 26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, в частта му за ПИ № 098022 в местност
Под Медвен по КВС на землище с. Хрищени,
община Стара Загора.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, ниско,
свободно основно застрояване (с височина Н до
10 м) и показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 40 %.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

8667

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1214
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии,
одобрен с Решение № 1158 по протокол № 55
от 26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, в частта му за ПИ № 171011 в местност
Пазарски път по КВС на землище с. Хрищени,
община Стара Загора.
За имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп, средноетажно,
свободно основно застрояване (с височина Н
до 15 м) и показатели: максимална плътност на
застрояване – 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2,5; минимална озеленена площ – 20 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8668

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1215
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии,
одобрен с Решение № 1158 по протокол № 55
от 26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, в частта му за ПИ № 050026 в местност
Аръшов трап по КВС на землище с. Малка Верея,
община Стара Загора.
За имота се отрежда жилищна устройствена
зона – Жм1 – свободно, ниско застрояване, с
височина Н до 7 м, с показатели: максимална
плътност на застрояване – 40 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване:
Кинт. – 0,8; минимална озеленена площ – 50 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8669

Председател:
Т. Брайков
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РЕШЕНИЕ № 1216
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.208.62 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „Тира инвест“ – ООД.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване, с височина Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8670

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1217
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.208.63 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „Тира инвест“ – ООД.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване, с височина Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8671

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1218
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.208.64 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „Тира инвест“ – ООД.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване, с височина Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8672

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1219
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
му за ПИ с идентификатор 68850.208.65 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „Тира инвест“ – ООД.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване, с височина Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8673

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1220
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява проект за изменение на действащия
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора
и прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, в частта
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му за ПИ с идентификатор 68850.208.66 в местност
Джелата по КККР на гр. Стара Загора, собственост на „Тира инвест“ – ООД.
За имота се отрежда смесена обслужващопроизводствена устройствена зона – Соп, средноетажно свободно застрояване, с височина Н
до 15 м, с показатели: максимална плътност на
застрояване – 60 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване: Кинт. – 2; минимална озеленена площ – 25 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8674

Председател:
Т. Брайков

РЕШЕНИЕ № 1225
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – трасе на водопровод, трасе на
канализация и изменение на „ВиК“ схема за УПИ
I-104, УПИ II-105, УПИ III-107, УПИ IV-108, УПИ
V-109, УПИ VI-110, УПИ VII-114, УПИ VIII-113,
УПИ IX-112, УПИ X-111, УПИ XI-116, УПИ XII117, УПИ XIII-118 и УПИ XIV-119 в масив 107
от местност Атюрен, землище с. Малка Верея,
община Стара Загора.
Водопроводното трасе е с дължина 157 м, като
преминава през ПИ № 46417.0.117 – „полски път“,
и ПИ № 46417.0.118 – „напоителен канал“ – публична общинска собственост; канализационното трасе е с дължина 69 м, преминаващо през
ПИ № 46417.0.117 – „полски път“ – публична
общинска собственост, за нуждите на „Геоинвест“ – ООД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

8675

Председател:
Т. Брайков

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 565
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 17 и чл. 110, ал. 1,
т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация на част от кв. 645, кв. 771, кв. 772
и кв. 780, Хасково.
С плана за регулация на част от кв. 645, кв. 771,
кв. 772 и кв. 780 се урегулират улици, квартали
и поземлени имоти. За урегулираните поземлени
имоти се определя конкретното предназначение.

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

Изменят се улиците между част от кв. 645,
кв. 771, кв. 772 и кв. 780. Проектират се нови
улици с нови осови точки с номера от о.т. 3717
до о.т. 3740. Вследствие на направените промени
на плана за улична регулация се заличават част
от кв. 645, кв. 771 и кв. 772.
Оформят се нови седем квартала с номера
880, 881, 882, 883, 884, 885 и 886. Заличават се
УПИ II – За обществено жилищно строителство,
кв. 645, УПИ II – За жилищно строителство,
кв. 645, УПИ I – За жилищно строителство,
кв. 771, и УПИ I – За жилищно строителство,
кв. 772.
В новите квартали се проектират нови урегулирани поземлени имоти, като се определя
конкретното им предназначение, както следва:
– кв. 880 – У ПИ I, отреден „За жилищно
строителство“;
– кв. 881 – УПИ I и УПИ II, отредени „За
жилищно строителство“;
– кв. 882 – УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV,
УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX,
УПИ X, УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIV са отредени „За жилищно строителство“, a УПИ XIII е
отреден „За обществено и жилищно строителство“;
– кв. 883 – УПИ I, УПИ V, УПИ VI, УПИ
VII, УПИ VIII и УПИ XII са отредени „За жилищно строителство“, a УПИ II, УПИ III, УПИ
IV, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI са отредени „За
обществено и жилищно строителство“;
– кв. 884 – УПИ II, УПИ III, УПИ VI, УПИ
VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ XII, УПИ XIII,
УПИ XIV и УПИ XV са отредени „За жилищно
строителство“, a УПИ I, УПИ IV, УПИ V, УПИ X,
УПИ XI и УПИ XVI са отредени „За обществено
и жилищно строителство“;
– кв. 885 – УПИ I, УПИ III, УПИ IV, УПИ
VI, УПИ VII, УПИ X и УПИ XII са отредени „За
жилищно строителство“, a УПИ II, УПИ V, УПИ
VIII, УПИ IX, УПИ XI и УПИ XIII са отредени
„За обществено и жилищно строителство“;
– кв. 886 – УПИ I, УПИ VI, УПИ VII, УПИ
IX и УПИ XII са отредени „За жилищно строителство“, a УПИ VIII, УПИ X, УПИ XI и УПИ
XIII са отредени „За обществено и жилищно
строителство“.
Вътрешните регулационни линии на всички
нови урегулирани поземлени имоти се поставят в
съответствие с имотните граници на съответните
поземлени имоти.
Oдобрените урегулирани поземлени имоти от
бившия кв. 645 запазват номера си като урегулирани поземлени имоти в новия кв. 881.
Oдобрените урегулирани поземлени имоти от
бившия кв. 771 запазват номера си като урегулирани поземлени имоти в новия кв. 886.
Проектните работи са отразени с кафяви и
зелени линии, щрихи и надписи в графичната
част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

8705

Председател:
Т. Захариева

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

РЕШЕНИЕ № 566
от 27 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 и
чл. 108, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хас
ково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – за допълването му с плансхема за водопроводна мрежа по ул. Пловдивска,
в участъка от поземлен имот с идентификатор
№ 77195.707.1 до поземлен имот с идентификатор № 77195.707.31 по кадастралната карта на
гр. Хасково.
Трасето на водопровода преминава изцяло в
уличната регулация по ул. Пловдивска.
Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните
сервитутни ивици са съгласно графичната част
на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
Председател:
Т. Захариева
8706
89. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Кюстендил, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.4. Дактилоскопски експертизи
1.5. Биометични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация молекулярен биолог, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен биолог, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование висше, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик, микробиолог със
специализация вирусология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
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Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Здравка Исталиянова Анина, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
юридическа психология.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
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3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация – икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
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Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалности „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист;
специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация – икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
данъчен и митнически контрол.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация – икономист организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация – икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация – икономист.
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Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация – счетоводител.
Мла денка Тодорова Ги ргинова-Чу ч у кова,
образование висше – бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност – по организация и управление на
бизнеса и управленска отчетност.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Станка Стоянова Чавдарова, образование
висше, квалификация – икономист-финансист.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Хрис т о М и т ков Дъбовск и – образова н ие
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
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4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалности „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист;
специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – данъчен и митнически контрол.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграр
икономист, специализация – икономика и управ
ление на АПП.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, к валификаци я – икономист-организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Кирил Димитров Николов, образование вис
ше, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“, квалификация – икономист
организатор на промишленото производство.
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Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по
икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мла денка Тодорова Ги ргинова-Чу ч у кова,
образов ание висше – бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“,
валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов, образование вис
ше, специалност „Икономика – бизнесадминистрация“; специализация – маркетинг, реклама
и бизнес комуникации, митнически режим и
процеду ри, мерки на търговската политика,
Инкотермс 2000, Интарстат и международен
автомобилен транспорт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
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4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специалност „Финанси“, квалификация –
икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалности „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист;
специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – данъчен и митнически контрол.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, к валификаци я – икономист-организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мла денка Тодорова Гиргинова-Чу ч у кова,
образование висше – бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“,
валидно до 5.08.2019 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
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Роза Стоянова Георгиева – образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалности „Маркетинг и мениджмънт“ и „Финанси“, квалификация – икономист;
специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Ва лентин Стойчев Стойчев, образование
висше, квалификация – инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувис
ше, специалност „Радиотехника“.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер геолог-хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация – машинен инженер.
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Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за
обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия – техник на
транспортна техника и монтьор на транспортна
техника.
Никола Ангелов Балкански, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование висше,
квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Соня Иванова Димитрова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бакалавър, квалификация – машинен
инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Петров, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за
обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия – техник на
транспортна техника и монтьор на транспортна
техника.
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Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование
висше, квалификация – инженер-химик, специалност „Технология на кожите“.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за
обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия – техник на
транспортна техника и монтьор на транспортна
техника.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Иванов Пенев, образование средно,
специалност „Оператор-програмист“.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация – инженер по хидромелио
ративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно
специално, квалификация – среден техник строителство и архитектура.
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
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Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект.
Димитър Тодоров Велинов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден
строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование висше,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен
инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация – архитект.
Николай Антонов Манов, образование висше,
к ва лификаци я – ст роителен ин женер по ж п
строителство.
Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация – среден техник-геодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник
геодезия и картография.
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Стояна Александрова Чавдарова, образование
висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и
мениджмънт.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и без
опасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност“, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър-инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно
специално, квалификация – ветеринарен техник.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация – инженер-агроном.
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Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Борислав Любенов Гонев, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Васил Атанасов Жабински, образование вис
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ;
автоексперт при ПТП; оценка на машини и
съоръжения.
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Георги Мирчев Ба лабанск и, образование
висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; оценител на недвижими имоти; лиценз за оценка на други активи (архитектурни паметници на културата и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер- геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграр
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икономист, специализация „Икономика и управ
ление на АПП“ – сертификат от КНОБ за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения – при
покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни такси, наеми
и др. подобни; сертификат от КНОБ за оценка на
търговски предприятия и вземания – задължения,
обезщетения, наеми, пропуснати ползи и други
финансово-парични отношения, произхождащи
от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС;
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител на
земеделски земи.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер – геолог-хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“; оценка
на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията
на бизнесо ценителите, секция „Художествени
произведения“.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер; оценител на
машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на
недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Катерина Илиева Дерлипанска, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
жп строителство; оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер; сертификат от
КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование вис
ше, квалификация – икономист; оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
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Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация – счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Надя Йорданова Великова, образование висше,
специалност „Хидромелиоративно строителство“, квалификация – строителен инженер по
хидромелиоративно строителство – оценка на
недвижими имоти.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; експерт-оценител на селскостопански
машини, оборудване и съоръжения.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; автоекспертоценител; експерт-оценител на инвестиционен
проект; сертификат от КНОБ за оценка на машини
и съоръжения; сертификат от КНОБ за оценка
на търговски предприятия и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура; експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и насаждения
та върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Венцеслав Благоев Механджийски, образование висше, специалност „Специалист в сферата
на образованието“.
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Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и
управление на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство и животновъдство – технология,
икономика, организация, отчетност, финансови
анализи, аренда, наеми и други отношения;
оценка на селскостопански животни, ферми,
мандри, колбасарски цехове, консервни фабрики
и др. подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярно-биологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за
обучение на водачи на МПС, специалност „Автотранспортна техника“, професия – техник на
транспортна техника и монтьор на транспортна
техника.
Р у м я на М и т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер – експерт
по здравословни и безопасни условия на труд;
трудова медицина и работоспособност.
Стояна Александрова Чавдарова, образование
висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и
мениджмънт.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2018 г.
Атанас Николов Челебиев, образование висше,
специалност „Доктор-инженер по микрокомпютърна техника“, Технически университет – Дрезден.
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Бейхан Неджиб Мустафа, образование вис
ше – бакалавър, специалност и квалификация
„Библиотечно-информационни дейности“, сертификат за владеене на турски език – ниво С2
от СУ „Св. Климент Охридски“.
8655
1. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт
във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1 от
2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на Списъка на съдебните
преводачи за нуждите на Върховна касационна прокуратура и Върховна административна
прокуратура (обн., ДВ, бр. 5 от 2015 г.; доп., бр. 98
от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.)
Име
Светла Петрова Бъчварова

Езици
немски език

Пролет Калинова Хартунг
немски език
8656
2. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт
във връзка с чл. 14, ал. 3 от Наредба № Н-1 от
2014 г. за съдебните преводачи обнародва:
Списък за допълнение на Списъка на съдебните
преводачи за нуждите на Националната следствена служба (обн., ДВ, бр. 5 от 2015 г.; доп., бр. 98
от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.)
Име
Светла Петрова Бъчварова

Езици
немски език

Пролет Калинова Хартунг
немски език
8657
93. – Национа лната агенция за приходите, Териториа лна дирек ци я – Софи я, съоб щава че, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170022-091-0000517/7.11.2017 г. възлага на
„АВВ – 2003“ – ООД, ЕИК 123647325, с адрес
за кореспонденция: с. Зетьово, община Чирпан,
област Стара Загора, ул. Кавак лийка № 1а,
следните недвижими имоти: 1. поземлен имот
№ 047002, нива – пета категория, с площ 6,314 дка,
местност Бейолу, намираща се в землището
на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара
Загора, по плана за земеразделяне; граници и
съседи: имот № 047003 – нива на Руска Петева
Найденова, имот № 000245 – полски път, имот
№ 047001 – нива на Стоян Господинов Инджов,
имот № 000298 – полски път; 2. поземлен имот
№ 090027, нива – пета категория, с площ 5 дка,
местност „Казъл байр“, намираща се в землището на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара
Загора, по плана за земеразделяне; граници и
съседи: имот № 090033 – нива на Станчо Хубчев
Станчев, имот № 090026 – нива на Методи Господинов Андреев, имот № 000464 – полски път
на кметството, имот № 090028 – нива на Кръстьо
и Петър Иванови.
8631
850. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 236 на Министерския съвет от 27 април
2017 г. и в съответствие със Закона за развитие
на академичния състав в Република България
обявява прием за редовни и задочни докторанти
за учебната 2017 – 2018 г., както следва:
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Ши- Професионални направления
фър
и докторски програми

1

2

ОНС
доктор
ре- задов- дочно
но
3
4

3.7. Администрация и управление
Икономика и управление (минно производство)
4.4. Науки за земята
Методи и техника на геоложките изследвания
Екология и опазване на екосистемите
5.2. Електротехника, електроника
и автоматика
Автоматизация на производството (по отрасли)
Електроснабдяване и електрообзавеждане (по отрасли)
Светлинна техника и източници на светлина
5.7. Архитектура, строителство и
геодезия
Подземно строителство
Маркшайдерство
5.8. Проучване, добив и обработка
на полезните изкопаеми
Подземен добив на полезни
изкопаеми
Открит и подводен добив на
полезни изкопаеми
Геология и проучване на полезните изкопаеми
Механизация на мините

1

1

1

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

1

1

1

-

1

-

1
Техника и технология на сондирането
1
Разработка и експлоатация на
нефтени, газови и газокондензатни находища
1
Транспорт и съхраняване на
нефт, газ и твърди минерални
продукти
1
Общо:
9
8
Срокът за подаване на документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: в МГУ „Св.
Иван Рилски“, ректорат, канцелария на сектор
„Следдипломна квалификация“, ет. 3, стая 79, тел.:
(02) 80-60-209, 0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@
mgu.bg. Лице за контакт: инж. Зоя Велева.
8633
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обявява конкурси за академични длъжности: доцент
по професионално направление 4.3. Биологични
науки, 01.06.19. „Паразитология и хелминтология“
за нуждите на ИГ „Ултраструктура на паразитите“, отдел „Животинско разнообразие и ресур-
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си“ – един; доцент по професионално направление
4.3. Биологични науки, 01.06.11. „Хидробиология“
за нуждите на ИГ „Лентични екосистеми“ в секция „Биоразнообразие и процеси в сладководните
екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един;
главен асистент по професионално направление
4.3. Биологични науки, 01.06.11. „Хидробиология“
за нуждите на ИГ „Екологична класификация и
мониторинг на сладководни екосистеми“, отдел
„Водни екосистеми“ – един, всички със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към
кандидатите и документите по конкурсите са
публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при Научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0884-606-814, e-mail: sgrozeva@gmail.com).
Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
бул. Цар Освободител № 1.
8634
24. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – ПП за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Допълнително
водоснабдяване на с. Янтра от съществуващ водопровод, намиращ се в землището на с. Скалско,
община Дряново“, като със същото се предвижда
да се осигури вода чрез водоснабдителна система. Довеждащият водопровод ще бъде с тръби
РЕ с ∅ 90 мм с дължина на трасето 5227,41 м и
сервитутна площ, равна на диаметъра на водопровода, увеличен с 3 м. Ще бъде изграден нов
водоем от 50 м 3 със санитарно-охранителна зона
за питейни и битови нужди, а противопожарният
обем ще се осигурява от съществуващ водоем от
100 м 3. Трасето започва от резервоар в ПИ 00095
в землището на с. Скалско, преминава през имоти – общинска собственост и частна собственост,
в землищата на с. Скалско и с. Янтра. Проектът
за ЧИ на ПУП – ПП може да бъде разгледан в
Община Дряново и на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до ОбА – Дряново.
8645
47. – Община гр. Луковит, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПИПУП – ПР) в обхват УПИ V
и УПИ VІІ от кв. 37, УПИ І от кв. 39 и улицата в участък с ОК 33, 46, 47, 48, 49, предвидена
между тях по регулационния план на гр. Луковит, съответстващи на ПИ с идентификатори
44327.502.1236, 44327.502.1863 и 44327.502.1287 по
кадастралната карта на града, с цел промяна на
трасето на улицата, нереализирана на място, като
същата да се премести по кадастралните граници
на ПИ с идентификатор 44327.502.1287 – терен за
озеленяване, представляващ публична общинска
собственост. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „РУТОС“ при Община Луковит. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8629
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5. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план за регулация и
застрояване (ПУП – ПП и ПРЗ) за обект: Площадка за напорен водоем V=1000 м 3 в поземлен
имот с идентификатор 55871.510.1131 по КККР на
гр. Перник и трасе и сервитут на водопровод с
∅ 110 РЕ, кв. Калкас, Перник. Напорният водоем заема площадка с размери 48 м/25 м и площ
1200 м 2 , новопроектираното трасе на водопровода
е с дължина L=760 м и сервитутна зона по 3 м от
двете страни от оста на съоръжението. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 5, ет. 12, отдел
„Устройство на територията“, в сградата на Община Перник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
8665
6. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план за регулация и
застрояване (ПУП – ПП и ПРЗ) за обект: Площадка за напорен водоем V=300 м 3 в поземлен
имот с идентификатор 55871.502.598 по КККР на
гр. Перник и трасе и сервитут на водопровод с
∅ 110 РЕ, кв. Драгановец, Перник. Напорният водоем заема площадка с размери 27 м/22 м и площ
594 м 2 , новопроектираното трасе на водопровода
е с дължина L=260 м и сервитутна зона по 3 м от
двете страни от оста на съоръжението. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 5, ет. 12, отдел
„Устройство на територията“, в сградата на Община Перник. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
8666
46. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за транспортен достъп – трасе за пътна връзка до УПИ
2.251 – склад за зърно и навес за селскостопанска
техника по път II-56 „Брезово – Пловдив“ при км
85+680 вдясно, местност Баткъните, по КК на
с. Калековец, община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8632
11. – Община гр. Созопол, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от ОТ 63 до ОТ 78“, м. Каваците,
землище гр. Созопол, с трасе и сервитут в обхват
на части от поземлени имоти с идентификатори
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67800.54.30, 67800.54.246, 67800.54.111 и 67800.54.27,
м. Каваците, землище гр. Созопол. Проектът се
намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8644
5. – Община с. Горна Малина, Софийска
област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ)
на ПИ № 040001, 040002, 041003 и 041023 – „За
изграждане на площадка за предварително третиране на смесено събирани битови отпадъци и
компостиране на разделно събирани зелени и/
или биоразградими отпадъци и рециклиране“,
м. Умен дол, в землището на с. Горна Малина,
община Горна Малина. Проектът за ПУП – ПЗ
е изложен за разглеждане в сградата на Община
Горна Малина, стая № 30, етаж 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8646
1. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е допуснат за разглеждане
от Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) проект на подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за обект: „Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на „Нет
уоркс – България“ – ЕООД, на територията на
община Иваново“, в землищата на с. Иваново
и с. Кошов, община Иваново, област Русе. Проектът се намира в дирекция „СА“, отдел „УТ“, в
административната сграда на Община Иваново в
с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.
Заинтересованите лица могат да подават писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в едномесечен срок от датата на съобщаването
му на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8643

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Николай Петков Русинов и Емил Димитров
Милев, и двамата с адрес: Централен софийски
затвор, бул. Ген. Н. Столетов № 2, на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража (изм. и
доп., ДВ, бр. 14 от 10.02.2017 г.), издаден от министъра на правосъдието, по което е образувано
адм. д. № 10109/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
8694
Административният сьд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, с който се
оспорва чл. 53, ал. 5 от Наредбата за придоби-
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ване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Руен, приета с Решение
№ 285 по протокол № 29 от 12.10.2017 г., на Общинския съвет – с. Руен. По подадения протест
е образувано адм. д. № 2838/2017 г. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
8650
Административният съд – Варна, шестнадесети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Варна,
срещу разпоредбата на чл. 103 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Провадия. По
протеста е образувано адм. д. № 2898/2017 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХVІ
състав. Производството по делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.01.2018 г. от 9 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 АПК
всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение
на делото, без да има право да иска повтаряне
на извършени процесуални действия.
8648
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпил протест, подаден от прокурор
в Окръжната прокуратура – Велико Търново,
против чл. 58, ал. 4, чл. 58а, ал. 2, чл. 94, ал. 5,
т. 2 и чл. 104, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение № 532
от 19.05.2005 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, изменена и допълнена с Решение № 325
от 11.09.2008 г., Решение № 1365 от 23.06.2011 г.
и Решение № 720 от 27.06.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, за което е образувано
адм. д. № 862/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание
е насрочено за 15.12.2017 г. от 9,30 ч.
8686
Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 2941 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу подзаконов нормативен
акт – чл. 16, т. 1, в частта „… таксата се заплаща
от лицата по чл. 11 от ЗМДТ … за общински
имоти, наети от други лица, таксата се заплаща
от общината, за сметка на наемателя …“ от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община „Марица“, приета с Решение № 155,
взето с протокол № 14 от 23.12.2005 г., с последващи изменения на Общинския съвет „Марица“.
8621
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е образувано административно дело № 2753 по описа за 2017 г. на Административния съд – Пловдив, по жалба на Паско
Тошев Запрянов срещу подзаконов нормативен
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акт – чл. 23, ал. 7 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Хисаря,
приета с Решение № 574, взето с протокол № 74
от 20.01.2011 г., с последващи изменения на Общинския съвет – гр. Хисаря.
8622
Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано административно дело № 2932 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив, по протест
на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
подзаконов нормативен акт – чл. 16а, ал. 2, в
частта „… за общински имоти, наети от други
лица, таксата се заплаща от общината, за сметка
на наемателя …“ от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Кричим,
приета с Решение № 311, взето с протокол № 40
от 29.01.2007 г., с последващи изменения на Общинския съвет – гр. Кричим.
8623
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 2983 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
VІІ състав, с оспорващ прокурор от Окръжната
проку рату ра – Пловдив, против чл. 15, ал. 2
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Стамболийски, приета
с Решение № 12 от 12.03.2003 г. в заседание на
Общинския съвет – гр. Стамболийски, изменено
с Решение № 167 от 28.08.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Стамболийски.
8624
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Паско Тошев Запрянов от Димитровград, ул. Хр. Смирненски № 4-6-21, чрез адв. Бойчо
Георгиев Бойчев, АК – Хасково, против: чл. 10,
ал. 1, чл. 14, т. 4 и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за
реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на община
Хисаря, приета от Общинския съвет – гр. Хисаря,
с Решение № 566, т. 2, взето с протокол № 62 от
22.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение
№ 163, протокол № 19 от 19.07.2016 г., изменена
и допълнена с Решение № 361, протокол № 42 от
5.09.2017 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря, и е
образувано адм. д. № 2752 по описа за 2017 г. на
Административния съд – Пловдив, второ отделение, ХХVІІІ състав. Обявлението е поставено
на таблото в Административния съд – Пловдив,
на 6.11.2017 г.
8625
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Разград, с искане да
бъде отменена разпоредбата на чл. 25 от Наредба
№ 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,
приета с Решение № 295 по протокол № 16 от
24.01.2005 г. на Общинския съвет – Разград, по
който е образувано адм. д. № 168/2017 по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 19.12.2017 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
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или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
8647
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
ОП – Русе, срещу Наредба № 8 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ветово, приета с
Решение № 457 по протокол № 34 от 29.01.2003 г.;
изм. и доп. с Решение № 441 по протокол № 33
от 19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ветово,
само в частта є на разпоредбата на чл. 51 – „По
производства на настаняване под наем, продажби,
замени или учредяване на вещни права върху
общински имоти се заплаща такса в размер 2 %
от оценката“, която разпоредба е приета на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и чл. 9 ЗМДТ.
Претендира се отмяна на оспорените разпоредби.
По оспорването е образувано адм.д. № 425/2017 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІІ
състав, насрочено за 10.01.2018 г. от 11 ч. Оспорваща страна по делото е прокурор от ОП – Русе,
с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
8684
Административният съд – София област, пети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 1059/2017 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.01.2018 г. от 10 ч. и по което предмет
на оспорване са разпоредбите на чл. 36, ал. 2 и
чл. 70 от Наредба № 8 от 31.10.2017 г. за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община
Годеч. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Годеч, чрез председателя.
8626
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че по жалба против Решение № 919
от 25.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, за одобряване на проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ за новообразуваните имоти
в кв. Железник, гр. Стара Загора, в частта му,
касаеща УПИ III-39, УПИ IV-39 и УПИ V-39 в
квартал 686 по плана на гр. Стара Загора, е образувано адм. д. № 373/2017 г. по описа на съда,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 16.01.2018 г. от 13,30 ч. Указва на
заинтересованите страни, че имат право в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ да се конституират като ответници по
делото, като подадат заявление в Административния съд – Стара Загора, което да отговаря на
изискванията на чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
8627
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу чл. 45 от Наредба
№ 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
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Димитровград, по който е образувано адм. д.
№ 1143/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 10.01.2018 г. от 10 ч.
8651
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се оспорва
чл. 16, ал. 2 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Минерални
бани в частта на текста: „общината, съответно
държавата за сметка на“, е образувано адм. дело
№ 1152/2017 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 24.01.2018 г. от 10,30 ч.
8663
Ихтиманският районен съд уведомява ответника Нитин Агарвал, роден на 15.08.1979 г.,
гражданин на Индия, като ответник по гр. д. №
1264/2017 г. по описа на ИРС, че срещу него е
предявен иск за развод по чл. 49 от Семейния
кодекс. Указва му, че може в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да получи
книжата по делото в канцеларията на Ихтиманския районен съд, както и да посочи адрес в
страната, на който да бъде призован по делото.
8649
Разложкият районен съд уведомява Юрий
Николаевич Мелник, гражданин на Русия, роден на 24.04.1974 г., с постоянен адрес: Москва,
ул. Лухмановская, дом 15, корп. 1, ап. 53, ответник по гр. д. № 4/2017 г. по описа на Районния
съд – Разлог, че срещу него е предявен иск с
правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД във връзка с
чл. 92 ЗЗД, като указва на ответника Юрий Николаевич Мелник, че може в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да получи
книжата по делото в канцеларията на Районния
съд – Разлог, стая № 4, както и да посочи адрес
в страната, на който да бъде призован по делото.
8687
Шу менск и ят окръжен съд на основа ние
чл. 75, ал. 7 ЗА и чл. 595 и сл. ГПК заличава
от регистъра на адвокатските дружества, воден
при ШОС, вписаното по парт. 1, рег. 11, том 1,
стр. 11, ф.д. № 400/2005 г., Адвокатско дружество
„Табаков Гандев – в ликвидация“ със седалище и
адрес на управление: Шумен, ул. Добри Войников
№ 9 – 13, офис 19.
8688

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество на младите адвокати – София“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава на сдружението свиква първо редовно общо събрание на сдружението на 9.12.2017 г.
в 11 ч. в София на адрес: пл. Света Неделя № 4,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета за дейността на УС за 2016 г.; 2. приемане
на финансовия отчет за 2016 г.; 3. приемане на
бюджет за 2018 г.; 4. предсрочно прекратяване на
правомощията на членове на управителния съвет;
5. избор на членове на управителния съвет. Кворумът за провеждане на заседанието е повече
от половината от всички членове. В случай че в
определения час присъстват по-малко членове от
изискуемото, събранието ще бъде отложено с един
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час и ще се проведе законно на същото място и
при същия дневен ред, ако присъстват най-малко
една трета от членовете. В случай че и спадащият
кворум не е налице, на основание чл. 31, ал. 3 от
устава събранието ще бъде отложено за 15.12.2017 г.
в 17 ч. в София на адрес бул. Васил Левски № 82А,
ет. 1, ап. 3, и ще се проведе законно при същия
дневен ред независимо колко от членовете на
дружеството присъстват.
8505
68. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национално бюро на българските
автомобилни застрахователи“ (НББАЗ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на членовете на НББАЗ на 19.12.2017 г.
в 10 ч. в София, ул. Гурко № 1, ет. 1, Гранд Хотел
„София“ – зала „Сердика“, със следния дневен ред:
1. обсъждане на проблемите, поставени в писмо
на съвета на бюрата вх. № 2-6786 от 13.11.2017 г.
относно ситуацията на българския застрахователен
пазар по застраховката „Гражданска отговорност“
на автомобилистите и „Зелена карта“ и вземане
на решения; 2. приемане на промени в устава на
НББАЗ; 3. разни. Писмените материали, свързани
с дневния ред на общото събрание, ще бъдат на
разположение на членовете на НББАЗ на адреса
на НББАЗ в София, ул. Граф Игнатиев № 2, всеки
работен ден 14 дни преди датата, на която е свикано
общото събрание, като при поискване материалите
ще се предоставят на членовете. За целта представителите на членовете представят документ за
самоличност, а техните пълномощници представят
писмено пълномощно. Поканват се всички членове
на НББАЗ да участват в общото събрание. Всеки
член на НББАЗ има право да упълномощи писмено
лице, което да го представлява. Регистрацията на
членовете и техните представители ще се извършва
от 9 до 10 ч. в деня и на мястото на провеждане
на общото събрание. Представляващите, когато
са законни представители на членовете, трябва да
представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано
от 3 месеца преди датата на общото събрание.
Пълномощниците на членовете се легитимират с
представянето на пълномощно за участие в общото
събрание, документ за самоличност и удостоверение
за актуална регистрация, издадено не по-рано от
3 месеца преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 32 от устава на НББАЗ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8719
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Септември София“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 20.12.2017 г. в
18 ч. в София, ул. Найчо Цанов № 211, бл. 65,
вх. А, ап. 33, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет на СНЦ „Септември София“; 2. промени в устава на СНЦ „Септември
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София“; 3. промяна на наименованието на СНЦ
„Септември София“; 4. избор на нов управителен
съвет и председател на СНЦ „Септември София“;
5. промяна в адреса на управление на СНЦ
„Септември София“; 6. приемане на бюджета на
СНЦ „Септември София“; 7. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на членовете за
участие в работата на събранието ще се извърши
същия ден от 17 до 17,30 ч. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8677
994. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България, София, на
основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и
нотариалната дейност и съгласно решение на Съвета
на нотариусите по протокол № 8 от 25.10.2017 г. от
редовно заседание на Съвета на нотариусите свиква
редовно общо събрание на Нотариалната камара
на 24 и 25.02.2018 г. от 10 ч. в зала „Витоша“ на
„Интер Експо Център“, София, при следния дневен
ред: 1. отчет на Съвета на нотариусите, Контролния
съвет и Дисциплинарната комисия на Нотариалната
камара за 2017 г.; 2. определяне минималния размер
на застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед
на изискванията на глава четиридесет и пета от
Кодекса за застраховането; 3. определяне размера
на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите; 4. обсъждане
и приемане на бюджета на Нотариалната камара
за 2018 г.; 5. разни. Регистрацията ще започне на
24.02.2018 г. в 8,30 ч.
8678
3. – Управителният съвет на сдружение „СпортКлуб Торнадо 2000“ – Варна, на основание чл. 22,
ал. 4 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.01.2018 г. в 14,30 ч. на
адрес: Варна, кв. Чайка, бл. 4, вх. А, ап. 39, където е и седалището на сдружението, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 2. избор на нови
членове на управителния съвет на сдружението;
3. избор на орган на управление и определяне на
секретар и касиер на дружеството; 4. промяна на
целите и предмета на дейност на сдружението; 5.
промяна на начина за снабдяване със средства за
постигане на целите на сдружението; 6. промяна
на седалището на управление на сдружението; 7.
актуализиране на устава на сдружението с извършените промени и обявяване пред Варненския
окръжен съд. При липса на кворум на основание
чл. 23 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15,30 ч.
Поканват се членовете на сдружението да вземат
участие в общото събрание лично или чрез упълномощен от тях представител.
8676
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