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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
омбудсмана (обн., ДВ, бр. 48 от 2003 г.; изм.,
бр. 30 и 68 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 97
от 2010 г., бр. 29 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г. и
бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Омбудсманът е обществен защитник, който насърчава и защитава правата
на човека и основните свободи.
(2) Омбудсманът се застъпва с предвидените
в този закон средства, когато с действие или
бездействие се засягат или нарушават правата
и свободите на гражданите от държавните и
общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да
предоставят обществени услуги, както и от
частноправни субекти.“
§ 2. В чл. 8 след думите „Народното съб
рание“ се добавя „в условията на публичност
и прозрачност“.
§ 3. В чл. 9 след думата „качества“ се
поставя запетая и се добавя „доказан опит в
сферата на правата на човека“.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая,
а след думата „групи“ се добавя „и юридически
лица с нестопанска цел в обществена полза“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „тайно“
се заменя с „явно“.
§ 5. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заместник-омбудсманът се избира от
Народното събрание с явно гласуване в срок
един месец от избирането на омбудсмана по

негово предложение след процедура по публично, прозрачно и състезателно номиниране
и избор, и за срока по чл. 8.“
§ 6. В чл. 18, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „освен при упражняване на
научна или преподавателска дейност“.
§ 7. В глава втора се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. (1) Омбудсманът се подпомага
от администрация, назначавана съобразно
принципите на прозрачност, ефективност,
плурализъм и недискриминация.
(2) Условията и редът за обявяване на
свободните длъжности и за назначаване на
служителите се определят в правилника за
организацията и дейността на омбудсмана.“
§ 8. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „както и“ се заличават, а
след думите „обществени услуги“ се поставя
запетая и се добавя „както и от частноправни
субекти“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. отправя предложения и препоръки за
насърчаване и защита на застрашените права
и свободи на гражданите от частноправни
субекти;“.
3. Досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно т. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
4. Създава се т. 12:
„12. наблюдава и насърчава ефективното
прилагане на подписани и ратифицирани
международни актове в областта на правата
на човека;“.
5. Досегашната т. 11 става т. 13.
§ 9. В чл. 22, ал. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „по който се провежда
обсъждане“.
§ 10. В чл. 28а се създава ал. 4:
„(4) Омбудсманът се уведомява при изготвяне на проекти на нормативни актове, които
засягат неговите правомощия като Национален
превантивен механизъм.“
Заключителна разпоредба
§ 11. В срок един месец от влизането в сила
на този закон омбудсманът внася за одобряване
в Народното събрание съответните промени в
правилника за организацията и дейността си.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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ЗАКОН

за платежните услуги и платежните системи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет и изключения от приложното поле
Предмет
Чл. 1. Този закон урежда:
1. изискванията към дейността на доставчиците на платежни услуги и видовете
платежни услуги;
2. услови ята и реда за лицензиране и
осъществяване на дейност от платежните
институции;
3. условията и реда за вписване в регистъра по чл. 19 и осъществяване на дейност от
доставчиците на услуги по предоставяне на
информация за сметка;
4. услови ята и реда за лицензиране и
осъществяване на дейност от дружествата за
електронни пари;
5. изискванията за предоставяне на информация при извършване на платежни услуги;
6. правата и задълженията на страните при
извършването на платежни услуги;
7. изискванията за прозрачност и съпоставимост на таксите, начислявани на потребителите по платежните сметки, прехвърлянето
на платежни сметки в рамките на страната
и улесняването на потребителите при транс
гранично откриване на платежни сметки в
рамките на Европейския съюз;
8. условията и реда за откриване и използване от потребителите на платежни сметки
за основни операции;
9. условията и реда за осъществяване на
дейност от платежните системи;
10. окончателността на сетълмента в платежни системи и системи за сетълмент на
ценни книжа;
11. условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност от оператор на платежна система с окончателност на сетълмента;
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12. платежния надзор;
13. процедурата за разглеждане на жалби
във връзка с предоставянето на платежни
услуги и издаването на електронни пари,
както и реда за алтернативно разрешаване
на спорове.
Изключения от приложното поле
Чл. 2. (1) Разпоредбите на глави втора,
четвърта, пета и десета не се прилагат за:
1. платежни операции, извършени изцяло
в наличност от платеца към получателя без
участие на посредник;
2. платежни операции, извършени от платеца към получателя чрез търговски представител, който е упълномощен по силата на
договор само от името на платеца или само
от името на получателя да води преговори
или да сключи договор за покупко-продажба
на стоки или за предоставяне на услуги;
3. платежни операции, извършени от платеца към получателя чрез търговски представител, който е упълномощен по силата
на договор едновременно от платеца и от
получателя, само ако в нито един момент не
придобива фактическа власт върху средствата
по платежната операция;
4. извършване по занятие на превоз на
монети и банкноти, включително тяхното
събиране, обработка и доставка;
5. платежни операции, свързани със събиране или доставка на пари в наличност,
извършвани по нетърговски начин в рамките
на благотворителна или на друга дейност с
нестопанска цел;
6. услуги по предоставяне на пари в наличност от получателя на платеца, представ
ляващи част от платежна операция, извършена след изрично искане от ползвателя на
платежна услуга, направено непосредствено
преди изпълнението на платежната операция
за плащане при покупка на стоки или услуги;
7. операции, свързани с обмяна на валута
в брой, когато средствата не се държат по
платежна сметка;
8. платежни операции, извършвани на
основание на някои от следните документи,
предявени на доставчика на платежни услуги
с цел предоставяне на средства на получателя:
а) чекове, менителници и записи на заповед
на хартиен носител по смисъла на Търговския
закон или на съответен закон на друга държава членка, която не е страна по женевските
конвенции по буква „б“;
б) чекове на хартиен носител, издадени
в съответствие с Женевската конвенция от
19 март 1931 г. за единен закон за чековете, и
менителници и записи на заповед на хартиен
носител, издадени в съответствие с Женевската
конвенция от 7 юни 1930 г. за единен закон за
менителниците и записите на заповед;
в) ваучерите на хартиен носител;
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г) пътническите чекове на хартиен носител;
9. платежни операции във връзка с предоставяне на услуги относно права по ценни
книжа, включително дивиденти, доходи или
други разпределения, обратно изкупуване
или продажба, извършени от лица по т. 16
или от инвестиционни посредници, кредитни институции, предприятия за колективно
инвестиране или дружества за управление на
активи, предоставящи инвестиционни услуги,
както и от други лица, които имат право да
осъществяват попечителство на финансови
инструменти;
10. услуги, предоставяни от доставчици
на технически услуги, подпомагащи предоставянето на платежни услуги, ако тези доставчици не придобиват в нито един момент
фактическа власт върху средствата по превода,
включително услуги по обработка и съхранение на данни, доверителни услуги или услуги
за защита на личните данни, установяване
автентичността на данни и идентификация
на лица, п редоставяне на информационни технологии и комуникационни мрежи,
предоставяне и поддръжка на терминали и
устройства, използвани за платежни услуги,
с изключение на услугите по иницииране
на плащане и услугите по предоставяне на
информация за сметка;
11. усл у ги, извършвани въз основа на
платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и
отговарят на едно от следните условия:
а) инструментите позволяват на ползвателя
им да придобива стоки или услуги единствено
в помещения на издателя или в рамките на
ограничена мрежа от доставчици на услуги,
които имат сключен търговски договор с издателя, който действа по занятие;
б) инструментите могат да се използват
само за придобиване на много ограничен
набор от стоки или услуги;
в) инструментите са валидни само на територията на Република България, предоставени по искане на бюджетна организация по
смисъла на Закона за публичните финанси
или от лице от публичния сектор или търговско дружество, служат за придобиване на
определени стоки или услуги от доставчици,
сключили договор с издателя, и се регулират
от национален или местен административен
орган за постигане на конкретни социални
или данъчни цели;
12. платежни операции, извършвани в
допълнение към електронните съобщителни
услуги на абонат на мрежата или услугата
от доставчик на електронни съобщителни
мрежи или услуги, за закупуване на цифрово
съдържание и гласови услуги, независимо от
устройството, използвано за закупуване или
потребление на цифрово съдържание, и таксувани на сметката на абоната, или извършени
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от или чрез електронно устройство и таксувани на сметката на абоната в рамките на
благотворителна дейност или за закупуване
на билети, при условие че стойността на всяка
конкретна еднократна платежна операция не
надвишава 100 лв., и:
а) общата стойност на платежните операции за един абонат не надвишава 600 лв. на
месец, или
б) когато абонатът захранва предварително
своята сметка при доставчика на електронната
съобщителна мрежа или услуга, общата стойност на платежните операции не надвишава
600 лв. на месец;
13. платежни операции между доставчици
на платежни услуги, техни представители или
клонове за тяхна собствена сметка;
14. платежни операции и свързаните с тях
услуги между предприятие-майка и негово
дъщерно дружество или между дъщерни предприятия на едно и също предприятие-майка,
когато посредник е доставчик на платежни
услуги, принадлежащ към същата група;
15. услуги по теглене на пари в брой чрез
терминални устройства ATM, предоставени
от името на един или повече издатели на
карти от доставчици, които не са страна по
рамковия договор с клиента, теглещ пари от
платежна сметка, при условие че тези доставчици не извършват други платежни услуги; в
тези случаи на клиента се предоставя информация за всички такси за теглене, посочени
в чл. 50, чл. 54, ал. 1, 2 и 7, чл. 57 и чл. 58
преди тегленето, както и след получаването
на парите в наличност в края на операцията;
16. платежни операции, извършени в платежна система или в система за сетълмент
на ценни книжа между агенти по сетълмента,
централни съконтрагенти, клирингови къщи
и/или централни банки и други участници в
системата, от една страна, и доставчици на
платежни услуги, от друга страна;
17. пощенските парични преводи по смисъла
на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Закона за пощенските услуги.
(2) За доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка не се прилагат глави четвърта и пета, с изключение на
чл. 52, чл. 54, ал. 1, 2 и 7 и чл. 60 и когато е
приложимо, чл. 73, 75 и 98 – 100.
(3) Доставчик на услуги, който предоставя
някоя от услугите по ал. 1, т. 11, букви „а“
и „б“, за които общата стойност за всички
изпълнени платежни операции през пред
ходните 12 месеца надхвърл я 2 млн. лв.,
уведомява Българската народна банка (БНБ)
за извършваната дейност, като описва предоставяните услуги и посочва съгласно кое
изключение по ал. 1, т. 11, букви „а“ и „б“
извършва тази дейност. Въз основа на уведомлението и след преценка на критериите,
посочени в ал. 1, т. 11, БНБ взема мотиви-
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рано решение и информира доставчика на
услуги, когато дейността не се квалифицира
като ограничена мрежа.
(4) Доставчик на услуги, който извършва
операции по ал. 1, т. 12, ежегодно уведомява
БНБ за извършваната дейност и предоставя
заключение от годишен одит, което удостоверява, че дейността е съобразена с ограниченията, предвидени в ал. 1, т. 12.
(5) Българската народна банка уведомява
Европейския банков орган (ЕБО) относно
услугите, за които е изпратено уведомление
съгласно ал. 3 и 4.
(6) Описанието на дейностите, за които е
изпратено уведомление съгласно ал. 3 и 4, е
достъпно в публичния регистър по чл. 19 и
в регистъра на ЕБО.
Раздел II
Доставчици на платежни услуги и видове
платежни услуги
Доставчици на платежни услуги
Чл. 3. (1) Доставчици на платежни услуги
по смисъла на този закон са:
1. банки по смисъла на Закона за кредитните институции;
2. дружества за електронни пари по смисъла на този закон;
3. платежни институции по смисъла на
този закон;
4. доставчици на услуги по предоставяне
на информация за сметка по смисъла на този
закон;
5. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите
членки, когато не действат в качеството си на
органи на парична политика или на органи,
осъществяващи публичноправни функции.
(2) Лица, които не са доставчици на платежни услуги, нямат право да предоставят
платежни услуги с изключение на дейностите
по чл. 2.
(3) Доставчикът на платежни услуги не
контролира предмета и законосъобразността
на сделката, във връзка с която се предоставя
платежната услуга, освен ако с нормативен
акт е предвидено друго.
(4) Доставчиците на платежни услуги и
платежните системи обработват лични данни
на ползватели на платежни услуги при спазване на Закона за защита на личните данни,
като при предотвратяване, разследване и
разкриване на измами, свързани с платежни
услуги, обработката може да се извършва и
без съгласието на лицето, за което се отнасят
данните.
Платежни услуги
Чл. 4. Платежни услуги са:
1. услуги, свързани с внасянето на пари
в наличност по платежна сметка, както и
свързаните с това операции по обслужване
на платежна сметка;
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2. услуги, свързани с теглене на пари
в наличност от платежна сметка, както и
свързаните с това операции по обслужване
на платежна сметка;
3. изпълнение на платеж ни операции,
включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика
на платежни услуги или при друг доставчик
на платежни услуги:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез
платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
4. изпълнение на платежни операции, когато
средствата са част от отпуснат на ползвателя
на платежни услуги кредит:
а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;
б) изпълнение на платежни операции чрез
платежни карти или други подобни инструменти;
в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;
5. издаване на платежни инструменти и/
или приемане на плащания с платежни инструменти;
6. изпълнение на налични парични преводи;
7. услуги по иницииране на плащане;
8. услуги по предоставяне на информация
за сметка.
Г л а в а

в т о р а

ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ
Раздел I
Лицензиране на платежни институции и
вписване в регистъра на доставчици на услуги
по предоставяне на информация за сметка
Платежна институция
Чл. 5. Платежната институция е юридическо лице, установено в държава членка,
което е получило от компетентния орган на
държавата членка по произход лиценз за предоставяне и извършване на платежни услуги
по чл. 4, т. 1 – 7 в Европейския съюз.
Компетентен орган
Чл. 6. Българската народна банка издава
лиценз за извършване на дейност като платежна институция, когато седалището на
заявителя е в Република България.
Забрана за извършване на дейност без лиценз
Чл. 7. (1) Лице, което възнамерява да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 1 – 7 като
платежна институция, трябва да получи лиценз за извършване на дейност като платежна
институция, преди да започне да предоставя
платежни услуги.
(2) Платежните институции имат право да
предоставят само платежните услуги, включени в лиценза им.
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Начален капитал
Чл. 8. Към момента на получаване на
лиценз платежната институция трябва да
разполага с начален капитал, включващ един
или повече от елементите, посочени в чл. 26,
параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
инвестиционните посредници и за изменение
на Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от
27 юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“, в размер не по-малък от:
1. 40 000 лв. – когато платежната институция предоставя само платежни услуги по
чл. 4, т. 6;
2. 100 000 лв. – когато платежната институция предоставя само платежни услуги по
чл. 4, т. 7;
3. 250 000 лв. – когато платежната институция предоставя някоя от платежните услуги
по чл. 4, т. 1 – 5.
Собствен капитал
Чл. 9. (1) По всяко време на извършване на
дейността платежната институция с изключение на платежна институция, която предлага
единствено платежните услуги по чл. 4, т. 7,
е длъжна да разполага със собствен капитал
в размер не по-малък от сбора на следните
елементи, умножени с коефициент „к“, като
обемът на плащанията (ОП) представлява
една дванадесета част от общата сума на
извършените от платежната институция през
предходната година платежни операции:
1. четири (4) на сто от частта от ОП до
10 млн. лв.,
плюс
2. две цяло и пет (2,5) на сто от частта от
ОП над 10 млн. лв. и до 20 млн. лв.,
плюс
3. едно (1) на сто от частта от ОП над
20 млн. лв. и до 200 млн. лв.,
плюс
4. нула цяло и пет (0,5) на сто от частта от
ОП над 200 млн. лв. и до 500 млн. лв.,
плюс
5. нула цяло и двадесет и пет (0,25) на сто
от частта от ОП над 500 млн. лв.
(2) Коефициентът „к“, който се използва
при определяне на размера на собствения
капитал по ал. 1, е:
1. нула цяло и пет (0,5) – когато платежната
институция предоставя единствено платежната
услуга по чл. 4, т. 6;
2. едно (1) – когато платежната институция
предоставя някоя от платежните услуги по
чл. 4, т. 1 – 5.
(3) Собственият капитал на платежната
институция, която предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 1 – 6, не може да спада под
по-голямата от стойностите по ал. 1 или по
чл. 8, съответно т. 1 или 3.
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(4) Собствени ят капита л на платеж на
институция, която предоставя единствено
платежни услуги по чл. 4, т. 7, не може да
спада под стойността по чл. 8, т. 2.
(5) Въз основа на оценка на процесите по
управление на риска, на базата данни за рисковете от загуби и на механизмите за вътрешен контрол на платежната институция БНБ
може да изисква от платежната институция
да разполага със собствен капитал, който е
с до 20 на сто по-голям от сумата, която се
получава при определяне на размера съгласно
ал. 1, или да разреши на платежната институция да разполага със собствен капитал,
който е с до 20 на сто по-малък от сумата,
която се получава при определяне на размера
съгласно ал. 1.
(6) Платежна институция, която предоставя
платежни услуги по чл. 4, т. 1 – 6, изготвя
и предоставя на БНБ отчети за размера на
собствения капитал.
(7) Българската народна банка издава наредба по прилагането на чл. 8 и на този член.
Условия за издаване на лиценз
Чл. 10. (1) Дружество, което желае да получи лиценз за извършване на дейност като
платежна институция, подава до БНБ писмено
заявление.
(2) Документите, необходими за издаване
на лиценз за платежна институция, се определят с наредба на БНБ.
(3) При подаването на заявление за издаване на лиценз заявителят представя пред
БНБ писмена декларация, че подадената със
заявлението информация и приложените към
заявлението документи са актуални, пълни
и достоверни.
(4) За издаването на лиценз за платежна
институция трябва да са изпълнени едновременно следните условия спрямо заявителя:
1. да е регистриран или да е в процес на
учредяване като дружество с ограничена отговорност или като акционерно дружество;
2. да е внесен изискуемият по чл. 8 капитал,
съответстващ на видовете платежни услуги,
които заявителят възнамерява да извършва;
3. произходът на внесения в дружеството
капитал или на средствата, с които са придобити акции при прехвърлянето им, да е
прозрачен и законен;
4. вписаните в търговския регистър седалище и адрес на управление да съвпадат с
мястото, където реално се извършва управ
лението на заявителя; заявителят трябва да
осъществява реално поне част от дейността
си, свързана с платежни услуги, в Република
България;
5. дейността на заявителя, включително
начинът на предоставяне на предвижданите
от заявителя платежни услуги, да бъде ясно,
подробно и изчерпателно определена;
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6. да прилага надеждни правила и процедури за управление на дейността, свързана с
предоставянето на платежни услуги, които
включват:
а) ясна организационна структура, включително планираното използване на представители и клонове, проверките, които заявителят
възнамерява да извършва по отношение на
тях най-малко веднъж годишно, условията за
възлагане на дейности на подизпълнител и
взаимодействието на заявителя с платежни
системи;
б) ясно определени, прозрачни и последователни правила за отговорност;
в) ефективни процедури за установяване,
управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде
изложена платежната институция;
г) подходящи управленска рамка и механизми за вътрешен контрол, включително
надеждни и ефективни административни и
счетоводни процедури;
д) надеждна програма за мерките срещу
изпиране на пари, включително механизмите
за вътрешен контрол, установени от заявителя
за изпълнение на задълженията по Закона за
мерките срещу изпирането на пари и Закона за
мерките срещу финансирането на тероризма;
е) процедура за наблюдение, обработка и
проследяване на свързаните със сигурността
инциденти и жалби на клиенти, осигуряваща
и механизъм на докладване на инциденти,
съгласно чл. 99;
ж) процедура за записване, наблюдение,
проследяване и ограничаване на достъпа до
чувствителни данни за плащанията;
з) мерки за осигуряване на непрекъсваемост
на дейността, включително ясно описание на
най-важните процеси, ефективните планове
за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и
ефективността на тези планове;
и) принципи и определения при събирането на статистически данни за резултатите от
дейността, платежните операции и измамите
във връзка с предоставяните платежни услуги;
к) правила за сигурност, които защитават
ползвателите на платежни услуги срещу установените рискове, измамите или незаконното
използване на чувствителни и лични данни;
7. бизнес планът и прогнозният бюджет за
първите три години от дейността да показват, че заявителят е в състояние да използва
подходящи и адекватни системи, ресурси и
процедури, необходими за надлежното извършване на дейност като платежна институция;
8. да прилага надеждни и подходящи мерки
за защита на средствата на ползвателите на
платежни услуги, както и на използваните
платежни инструменти, ако предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 1 – 6;
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9. управляващите и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за
управление и надзор, включително като представители на юридически лица, са лица, които
притежават квалификация, професионален
опит, надеждност и пригодност, изискванията
за които са установени с наредба на БНБ;
10. лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по
смисъла на член 4, параграф 1, точка 36 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 в капитала на
заявителя, са доказали своята надеждност
с оглед на необходимостта да се гарантира
стабилно и разумно управление на платежната институция; преценката се извършва въз
основа на критериите по чл. 14, ал. 5, т. 1 – 3;
11. не е установено, че наличието на тесни
връзки по смисъла на член 4, параграф 1,
точка 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013 между
заявителя и други лица може да възпрепятства
ефективното упражняване на надзор;
12. по преценка на БНБ изискванията или
трудностите при прилагането на отделни
нормативни или административни актове на
трета държава, регулиращи дейността на едно
или повече физически или юридически лица,
с които заявителят има тесни връзки, няма
да възпрепятстват ефективното упражняване
на надзорните функции на БНБ;
13. да има определено одиторско дружество,
което е регистриран одитор съгласно Закона
за независимия финансов одит.
(5) Правилата по ал. 4, т. 6 трябва да са
всеобхватни и съответстващи на естеството,
мащаба и сложността на предоставяните от
платежната институция платежни услуги.
(6) За издаването на лиценз за извършване
на платежни услуги по чл. 4, т. 7 заявителят
трябва да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ или друга сравнима
гаранция за отговорността му, покриваща
територията на всяка държава, на която ще
предлага платежни услуги. Застраховката трябва да покрива отговорността на доставчика на
платежни услуги по иницииране на плащания
по чл. 79, 91, 92, чл. 93, ал. 1, чл. 94 и 95.
(7) В случай че заявителят желае да предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 8 в допълнение към платежните услуги, за които е
подал заявление по ал. 1, заявителят трябва
да отговаря на изискванията по чл. 18, ал. 2.
Разглеждане на заявление за издаване
на лиценз
Чл. 11. (1) В срок до три месеца от получаването на заявлението по чл. 10, ал. 1 БНБ
извършва проучване за съответствие на представените документи с условията за издаване
на лиценз и за възможностите на заявителя
да изпълни изискванията за извършване на
дейността, за която желае да бъде лицензиран, и взема решение за издаване на лиценз
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или отказ за издаване на лиценз. Когато е
необходимо, БНБ може да се консултира с
други компетентни органи.
(2) Когато при извършване на проучването
по ал. 1 БНБ установи, че заявлението е непълно, БНБ изисква от заявителя да представи в
срок не по-дълъг от два месеца, необходимите
документи и информация.
(3) В срок до три месеца от получаването
на документите и информацията по ал. 2
БНБ взема решение за издаване на лиценз
или отказва издаването на лиценз.
Издаване на лиценз
Чл. 12. (1) Българската народна банка издава лиценз за извършване на дейност като
платежна институция, когато заявителят е
представил всички изискуеми сведения и документи в съответствие с изискванията на този
закон и подзаконовите актове по прилагането
му и ако по преценка на БНБ заявителят
отговаря на условията за издаване на лиценз.
(2) Лицензът по ал. 1 се предоставя за
неограничен срок и не може да се прехвърля на друго лице, както и да бъде обект на
правоприемство.
(3) Агенцията по вписванията вписва в предмета на дейност извършването на платежните
услуги, за които е лицензирана платежната
институция, след като є бъде представен издаденият от БНБ лиценз.
(4) Платежната институция трябва да отговаря на условията по чл. 8 – 10 през целия
период на действие на издадения лиценз.
Промени след издаване на лиценз
Чл. 13. (1) След получаването на лиценз
платежната институция уведомява незабавно
БНБ за всяка промяна в информацията и
документите, представени във връзка с издаването на лиценза.
(2) Когато платежна институция възнамерява да извършва други платежни услуги
извън тези, за които є е издаден лиценз, тя
подава заявление за допълване на лиценза,
като чл. 10 – 12 се прилагат съответно.
Контрол върху участието в капитала
Чл. 14. (1) Физическо или юридическо лице
не може без предварително одобрение от БНБ
да придобие или увеличи, пряко или косвено,
акции/дружествени дялове или права на глас
по акции/дружествени дялове в платежна институция, лицензирана от БНБ, ако в резултат
на придобиването участието му става квалифицирано по смисъла на член 4, параграф 1,
точка 36 от Регламент (ЕС) № 575/2013 от
капитала или ако това участие достига или
надхвърля праговете от 20, 30 или 50 на сто
от акциите/дружествените дялове или права
на глас по акциите/дружествените дялове,
както и когато платежната институция става
дъщерно дружество.
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(2) За да получи одобрение, всяко лице по
ал. 1 уведомява БНБ чрез писмено заявление
за решението си за придобиване и прилага
необходимите документи, определени с наредба на БНБ.
(3) Българската народна банка извършва
преценка въз основа на документите и информацията, предоставени от заявителя, както и
въз основа на друга информация и документи,
с които разполага.
(4) Българската народна банка разглежда
заявлението за одобрение по ал. 2 в срок до
два месеца, считано от подаването му. Когато
е необходимо за извършване на преценката,
БНБ може да отправи писмено искане за
предоставяне на допълнителна информация,
като определя срок не по-дълъг от два месеца,
като за периода между датата на изискване
на информацията и датата на получаването
є срокът по изречение първо спира да тече.
(5) Одобрение се издава, като се отчита
потенциалното въздействие на заявителя върху
платежната институция с оглед на гарантиране
на бъдещото є стабилно и разумно управление
и ако преценката показва, че заявителят е
подходящ и притежава необходимата финансова стабилност. Преценката се извършва въз
основа на следните критерии:
1. репутация на заявителя;
2. квалификация, професионален опит и
надеждност, и пригодност на членовете на
органите на управление и надзор на заявителя, изискванията за които се определят с
наредба на БНБ;
3. финансовата стабилност на заявителя с
оглед на конкретната специфика на дейността,
която платежната институция извършва или
се предвижда да извършва;
4. отсъствие на разумни основания за
съмнение, че във връзка със заявеното придобиване е извършено, се извършва или е
имало опит за извършване на изпиране на
пари или финансиране на тероризма или че
осъществяването на заявеното придобиване
би увеличило риска от това.
(6) Българската народна банка отказва
издаването на одобрение, ако установи, че
заявеното придобиване не отговаря на някой
от критериите по ал. 5 или че информацията,
предоставена от заявителя, е непълна, въпреки
провеждането на процедурата по ал. 4.
(7) Българската народна банка се произнася по заявлението в срока за извършване
на преценката с мотивиран писмен акт. Издаденото одобрение или отказ се съобщава
на заявителя.
(8) Българската народна банка може да
определи срок за осъществяване на придобиването, след изтичането на който одобрението
се обезсилва.
(9) Сделките, решенията и действията, извършени без одобрение по ал. 1, са нищожни.

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

(10) Физическо или юридическо лице, което
възнамерява да прехвърли пряко или непряко
квалифицираното си дялово участие в платежна институция, лицензирана от БНБ, или да
намали квалифицираното си дялово участие,
така че акциите/дяловете му или правата на
глас по акциите/дяловете да спаднат съответно под 20, 30 или 50 на сто от капитала, или
по такъв начин, че платежната институция
би престанала да бъде негово дъщерно дружество, уведомява БНБ в срок не по-късно
от 10 дни преди настъпване на съответното
обстоятелство за размера на дяловото участие, което притежава преди прехвърлянето,
и за размера на дяловото участие, което ще
притежава след прехвърлянето.
(11) Платежните институции, лицензирани в
Република България, уведомяват БНБ в 7-дневен срок от узнаването за всяко придобиване
или прехвърляне на акции/дялове от капитала
им, в резултат на което дяловите участия на
акционерите надхвърлят или спадат под един
от праговете, посочени в ал. 1.
Отказ за издаване на лиценз
Чл. 15. (1) Българската народна банка отказва издаването на лиценз за извършване на
дейност като платежна институция, когато:
1. прецени, че заявителят не отговаря на
някое от условията по чл. 10;
2. заявителят не е представил необходимите сведения и документи или представените
документи съдържат непълна, противоречива
или невярна информация.
(2) В случай на отказ заявителят може да
подаде ново заявление за издаване на лиценз
за извършване на дейност като платежна институция не по-рано от 6 месеца от влизането
в сила на отказа.
Отнемане на лиценз
Чл. 16. (1) Българската народна банка може
да отнеме издадения лиценз за извършване на
дейност като платежна институция, когато:
1. платежната институция не започне да
извършва разрешената дейност в срок 12 месеца от датата на издаване на лиценза;
2. платежната институция е преустановила
дейността си за повече от 6 месеца;
3. в дейността на платежната институция
са констатирани сериозни нарушения;
4. лицензът е бил издаден въз основа на
неверни сведения и документи;
5. платежната институция е престанала да
отговаря на условията за издаване на лиценза;
6. платежната институция не разполага с
достатъчно собствен капитал или не може
да се смята, че ще продължи да изпълнява
задълженията си към кредиторите;
7. по преценка на БНБ платежната институция би могла да застраши при продължаване
на дейността си стабилността на платежна
система, в която участва.
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(2) Българската народна банка предприема
подходящи мерки за уведомяване на обществеността за отнемането на лиценза.
(3) В срок до 7 дни след отнемането на
лиценза на платежна институция БНБ отправя искане до Агенцията по вписванията за
заличаване на тази дейност от предмета на
дейност на съответния търговец в търговския
регистър.
(4) Българската народна банка уведомява
ЕБО за мотивите за всяко решение за отнемане на лиценз за извършване на дейност
като платежна институция.
(5) В срок един месец от отнемането, съответно обезсилването на лиценза, платежната
институция предоставя на БНБ отчети по
чл. 155. Отчетите съдържат информация за
дейността на платежната институция от края
на последния отчетен период до отнемането,
съответно обезсилването на издадения лиценз
за извършване на дейност като платежна
институция.
(6) В срок един месец от отнемането на
лиценза платежната институция осигурява
цялостно и навременно изпълнение на вземанията към клиентите си, възникнали във
връзка с извършваната дейност по предоставяне на платежни услуги.
Прекратяване на дейността
Чл. 17. (1) Платежната институция уведомява БНБ най-малко два месеца предварително за предстоящо вземане на решение за
прекратяване на дейността си по предоставяне
на платежни услуги.
(2) С уведомлението по ал. 1 платежната
институция, която желае да прекрати дейността си по предоставяне на платежни услуги,
удостоверява пред БНБ, че е:
1. създала необходимата организация и
план за прекратяване на дейността си, без да
бъдат засегнати интересите на ползвателите
на платежни услуги;
2. осигурено цялостно и навременно изпълнение на задълженията по извършваните чрез
платежната институция платежни операции.
(3) Планът за прекратяване на дейността
по ал. 2, т. 1 съдържа най-малко информация
относно сроковете и условията за преустановяване на сключването на договори за предоставяне на платежни услуги и за изпълнението
на вече приетите платеж ни нареж дани я,
информация относно сроковете и условията
за прекратяване на отношенията с представители, подизпълнители и взаимодействието
с други доставчици на платежни услуги и/
или платежни системи, както и информация
относно сроковете и условията за прекратяване на сключени договори с ползвателите
на платежни услуги. Платежната институция
съгласува с БНБ плана за прекратяване на
дейността.
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(4) С даването на съгласие от БНБ за
прекратяване на дейността лицензът на платежната институция се смята за обезсилен,
като чл. 16, ал. 2 – 6 се прилагат съответно.
Доставчик на услуги по предоставяне
на информация за сметка
Чл. 18. (1) Дружество, което желае да
предоставя платежни услуги по чл. 4, т. 8,
подава до БНБ писмено заявление за вписване
в публичния регистър по чл. 19.
(2) За да бъде вписан в регистъра по чл. 19,
заявителят трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ или с друга сравнима
гаранция за отговорността му, покриваща
територията на всяка държава, на която ще
предлага платежните услуги по чл. 4, т. 8;
застраховката трябва да покрива отговорността на доставчика на платежни услуги по
предоставяне на информация за сметка, произтичаща от неразрешен достъп до платежната
сметка или достъп до нея с цел измама, или
неразрешено използване на информация за
платежната сметка, или използване на информация за платежната сметка с цел измама;
2. дейността на заявителя, включително
начинът на предоставяне на платежни услуги, да бъдат ясно, подробно и изчерпателно
определени;
3. бизнес планът и прогнозният бюджет за
първите три години от дейността да показват, че заявителят е в състояние да използва
подходящи и адекватни системи, ресурси и
процедури, необходими за надлежното извършване на дейност като доставчик на услуги по
предоставяне на информация за сметка;
4. да прилага надеждни правила и процедури за управление на дейността, свързана с
предоставянето на платежни услуги по чл. 4,
т. 8, които включват:
а) ясна организационна структура;
б) подходящи управленска рамка и механизми за вътрешен контрол, включително
надеждни и ефективни административни и
счетоводни процедури;
в) процедура за наблюдение, обработка и
проследяване на свързаните със сигурността
инциденти и жалби на клиенти, осигуряваща
и механизъм на докладване на инциденти,
съгласно чл. 99;
г) процедура за записване, наблюдение,
проследяване и ограничаване на достъпа до
чувствителни данни за плащанията;
д) мерки за осигуряване на непрекъсваемост
на дейността, включително ясно описание на
най-важните процеси, ефективните планове
за извънредни ситуации и процедура за редовни тестове и преглед на адекватността и
ефективността на тези планове;
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е) правила за сигурност, които защитават
ползвателите на платежни услуги срещу установените рискове, измамите или незаконното
използване на чувствителни и лични данни;
5. управляващите и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за
управление и надзор, включително като представители на юридически лица, са лица, които
притежават квалификация, професионален
опит, надеждност и пригодност.
(3) В сроковете по чл. 11 БНБ разглежда
заявлението по ал. 1 и взема решение за
вписване или отказва вписване в публичния
регистър по чл. 19.
(4) Българската народна банка отказва
вписване в регистъра, когато:
1. прецени, че заявителят не отговаря на
изискванията за вписване;
2. заявителят не е представил необходимите сведения и документи или представените
документи съдържат непълна, противоречива
или невярна информация.
(5) Българската народна банка заличава
от регистъра лице, ако установи, че:
1. е престанало да отговаря на изискванията на този член;
2. вписването е било извършено въз основа
на невярна информация или неверни данни;
3. не изпълнява задълженията си по този
закон или актовете за прилагането му, или
други нормативно установени изисквания за
осъществяване на дейността;
4. е преустановило дейността си за повече
от 6 месеца.
(6) Доставчик на услуги по предоставяне
на информация за сметка може писмено да
заяви пред БНБ, че желае да прекрати извършването на дейността по предоставяне на
информация за сметка, като уведомява БНБ
най-малко един месец преди вземането на
решение за това.
(7) В случаите по ал. 6 БНБ заличава доставчика от регистъра, считано от датата, на
която той прекратява дейността си, посочена
в уведомлението.
(8) Българската народна банка предприема
подходящи мерки за уведомяване на обществеността за заличаването по ал. 5 и 6.
(9) Алинеи 1 – 8 се прилагат съответно
и за платежна институция, която желае да
предоставя и платежни услуги по чл. 4, т. 8.
Регистър
Чл. 19. (1) Българската народна банка води
публичен регистър на:
1. лицензираните от нея платежни институции, на техните клонове и представители;
2. лицензираните от нея дружества за
електронни пари, на техните клонове и представители;
3. доставчиците на услуги по предоставяне
на информация за сметка;
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4. доставчиците на услуги по чл. 2, ал. 3 и 4.
(2) В регистъра се посочват следните данни за платежната институция, съответно за
дружеството за електронни пари:
1. номерът на издадения от БНБ лиценз;
2. единният идентификационен код;
3. наименованието, седалището и адресът
на управление;
4. услугите, за които е издаден лицензът
на платежната институция;
5. клоновете на платежната институция,
съответно на дружеството за електронни
пари, в страната и в други държави членки с
техните адреси и посочване на лицата, които
ги управляват и представляват;
6. представителите на платежната институция, съответно на дружеството за електронни
пари, в страната и в други държави членки с
посочване на единния идентификационен код,
седалището и адреса на управление – за юридическите лица, а за физическите лица – имената по документ за самоличност;
7. отнемането на издадения лиценз или
прекратяването дейност та на платеж ната
институция, съответно на дружеството за
електронни пари.
(3) В регистъра се посочват следните данни
за доставчика на услуги по предоставяне на
информация за сметка:
1. номерът на заповедта за вписване в
регистъра;
2. единният идентификационен код;
3. наименованието, седалището и адресът
на управление;
4. заличаването от регистъра.
(4) В регистъра се посочват следните данни
за доставчиците на услуги по чл. 2, ал. 3 и 4:
1. номерът на заповедта за вписване в
регистъра;
2. единният идентификационен код;
3. наименованието, седалището и адресът
на управление;
4. описание на съответните дейности, за
които е получено уведомление по реда на
чл. 2, ал. 3 и 4.
(5) Регистърът по ал. 1 е публично достъпен
по електронен път и се актуализира редовно.
(6) Българската народна банка издава наредба по прилагането на чл. 18 и на този член.
Раздел II
Дейности, свързани с предоставянето на
платежни услуги
Допълнителни дейности
Чл. 20. (1) Освен посочените в чл. 4 платежни услуги платежните институции могат
да извършват и следните дейности:
1. предоставяне на оперативни и тясно
свързани с платежните услуги спомагателни
услуги, като: осигуряване изпълнението на
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платежни операции, обмяна на валута, съхранение на документи, свързани с платежните
услуги, съхранение и обработка на данни;
2. извършване на дейност като оператор на
платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност на
сетълмента по смисъла на Директива 98/26/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 19 май 1998 г. относно окончателността на
сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. (OB,
L 146/37 от 10 юни 2009 г.);
3. друга търговска дейност при спазване
на нормативните изисквания за нейното извършване.
(2) Платежна институция, която възнамерява да извършва някоя от дейностите по
ал. 1, уведомява писмено БНБ за това, преди
да започне да извършва съответната дейност,
като предоставя информация за начина на
извършването є.
(3) Когато платежна институция извършва
освен платежните услуги, посочени в чл. 4, и
друга търговска дейност, БНБ има право да
изиска отделянето в самостоятелно дружество
на дейността по предоставяне на платежни
услуги, ако по преценка на БНБ другата
търговска дейност засяга или може да засегне финансовата стабилност на платежната
институция или възможността на БНБ като
надзорен орган да следи за изпълнението на
изискванията на този закон.
(4) Когато доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка извършва
освен платежните услуги по чл. 4, т. 8 и друга
търговска дейност, която засяга или може да
засегне възможността на БНБ като надзорен
орган да следи за изпълнението на изискванията на този закон, се прилага ал. 3.
Отпускане на кредити
Чл. 21. (1) Платежните институции могат
да отпускат кредити, свързани с платежните
услуги по чл. 4, т. 4 или 5, ако са изпълнени
едновременно следните условия:
1. кредитът има спомагателен характер и
се отпуска само във връзка с изпълнението
на определена платежна операция;
2. срокът за погасяване на кредита, отпуснат във връзка с платежна операция, не
надвишава 12 месеца;
3. средствата, от които се отпуска кредитът,
не са получени и не се държат от платежната
институция с цел изпълнение на определена
платежна операция;
4. собственият капитал на платежната
институция по всяко време по преценка на
БНБ е достатъчен с оглед на размера на отпуснатия кредит.
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(2) Платежна институция, която възнамерява да отпуска кредити съгласно ал. 1,
уведомява писмено БНБ за това, преди да
започне да отпуска кредити, като предоставя информация за начина на извършване на
тази дейност.
(3) Когато установи, че някое от условията
по ал. 1 не е налице, БНБ може да забрани
отпускането на кредити от платежната институция до отстраняване на нарушението.
(4) При отпускането на кредити на потребители се прилага Законът за потребителския
кредит.
Раздел III
Изисквания към дейността на платежните
институции
Платежни сметки при платежни
институции
Чл. 22. (1) Платежните институции могат
да поддържат платежни сметки единствено за
извършване на платежни операции.
(2) Платежните институции могат да получават средства от ползватели на платежни
услуги само с цел предоставяне на платежни
услуги.
(3) Получените от платежните институции
средства от ползватели на платежни услуги
с цел предоставяне на платежни услуги не
представляват получаване на влог или други
възстановими средства по смисъла на Закона
за кредитните институции, както и електронни
пари по смисъла на чл. 34, ал. 1.
(4) Върху средствата по платежните сметки при платежни институции не се договаря
начисляване на лихва в полза на ползвателя
на платежни услуги.
Защитни мерки
Чл. 23. (1) Платежните институции не
смесват и отчитат отделно по защитна сметка средствата, получени от ползватели на
платежни услуги или чрез друг доставчик на
платежни услуги за изпълнение на платежни операции, със средствата на лице, което
не е ползвател на платежни услуги, или със
собствените си средства.
(2) Защитна сметка е отделна сметка в
банка, лицензирана в държава – членка на
Европейския съюз, по която платежните институции депозират средствата, получени от
ползватели на платежни услуги или чрез друг
доставчик на платежни услуги за изпълнение
на платежни операции, които все още не са
предадени на получателя или на друг доставчик на платежни услуги до края на работния
ден, следващ деня, в който средствата са получени. Върху средствата по защитни сметки
не може да се налага запор и да се извършва
принудително изпълнение за задължения на
платежната институция към лица, различни
от ползвателите на платежни услуги.
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(3) При откриване на производство по
несъстоятелност за платежна институция
средствата, полу чени от ползвателите на
платежни услуги или чрез друг доставчик
на платежни услуги за изпълнение на платежни операции, не се включват в масата на
несъстоятелността, а се връщат от синдика
съразмерно на получените от ползвателите
на платежни услуги средства.
(4) Когато част от получените от платежната институция средства са предназначени
за извършване на бъдещи платежни операции,
а остатъкът от тях – за неплатежни услуги,
платежната институция прилага мерките по
ал. 1 и 2 за средствата, предназначени за
извършване на бъдещи платежни операции.
Счетоводна отчетност
Чл. 24. (1) Платежните институции представят на БНБ финансови отчети, които
отразяват финансовото им състояние както
поотделно, така и на консолидирана основа.
(2) Българската народна банка издава наредба по прилагането на ал. 1.
(3) Доставчиците на платеж ни усл у ги
съхраняват най-малко 5 години цялата счетоводна и друга информация и документация
относно предоставените от тях платежни
услуги, включително сключените договори, и
извършваните допълнителни дейности, освен
ако със закон не е предвиден по-дълъг срок.
Одитори
Чл. 25. (1) Годишните финансови отчети на
платежните институции подлежат на независим финансов одит от одиторско дружество,
което е регистриран одитор съгласно Закона
за независимия финансов одит и което притежава опит, свързан с поне един извършен и
приключен одитен ангажимент на предприятие от обществен интерес по § 1, т. 22, букви
„а“ – „ж“ от допълнителните разпоредби на
Закона за счетоводството.
(2) В доклада си одиторът дава заключение относно достоверното представяне на
имущественото и финансовото състояние на
платежната институция и получения финансов резултат.
(3) Одиторът извършва преглед и изразява
становище и относно надеждността на системите за вътрешен контрол на платежната
институция.
(4) Лицата, които имат материални интереси в платежна институция, различни от
тези на ползватели на платежни услуги, или
са служители или представители на платежната институция, не могат да бъдат избирани
за нейни одитори или да участват в одита на
тази институция.
(5) Платежната институция избира одитора
по ал. 1 за срок съгласно изискванията на
Закона за независимия финансов одит. При
избора одиторът представя декларация, с която
удостоверява изпълнението на изискванията
на ал. 1.
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(6) Одиторско дружество, на което през
последните три години са налагани санкции
по чл. 110, ал. 1 от Закона за независимия
финансов одит, не може да бъде одитор на
платежна институция.
Задължения на одиторите
Чл. 26. (1) Одиторите информират незабавно и в писмена форма БНБ за всички
обстоятелства, които са им станали известни
в хода на проверката и които:
1. представляват нарушение на законите,
подзаконовите нормативни актове и актовете
на БНБ, които регулират дейността на платежната институция;
2. засягат или могат да доведат до засягане
нормалното функциониране на платежната
институция;
3. водят или биха могли да доведат до
ситуация, при която платежната институция
няма да е в състояние да изпълнява своите
парични задължения;
4. са основание за отказ на одитора от
изразяване на одиторско мнение, за изразяване на отрицателно или на квалифицирано
одиторско мнение;
5. са свързани с действия на администратор на платежната институция по смисъла на
§ 1, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за кредитните институции, които
причиняват или могат да причинят значителни вреди на платежната институция или на
нейни клиенти;
6. са свързани с неверни или непълни данни в отчетите и докладите, които платежната
институция редовно представя в БНБ.
(2) Одиторите на платежната институция
са длъжни при писмено искане от БНБ да є
представят съответната документация относно обстоятелствата по ал. 1, както и друга
информация и документи, придобити в хода
на одита.
(3) Одиторите 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 БНБ.
Достъп на платежните институции
до сметки в банки
Чл. 27. Банките и клоновете на банки,
извърш ва щ и дей нос т на т ери т ори я та на
страната, откриват и поддържат платежни
сметки на платежните институции по обективен, недискриминационен и пропорционален
начин, който не възпрепятства възможността
на платежните институции да предоставят
платежни услуги. При всеки случай на отказ банката предоставя на БНБ мотивирано
становище.
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Раздел IV
Представители и подизпълнители на платежна
институция
Представители
Чл. 28. (1) Платежната институция може
да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител.
(2) Представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ
платежна институция дейност по предоставяне
на платежни услуги.
(3) Платежната институция подава заявление до БНБ за вписване в регистъра по
чл. 19 на нейните представители заедно с
необходимите за това документи.
(4) В срок от два месеца от получаването
на заявлението или ако заявлението е непълно – след получаването на необходимите
документи и информация, БНБ вписва или
отказва вписването на представителя, като
уведомява платежната институция за това.
(5) Представителите не могат да започнат
дейност преди вписването им.
(6) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.
Вписване и заличаване на представители
Чл. 29. (1) След като провери предоставените от платежната институция информация
и документи, БНБ вписва представителя в
регистъра по чл. 19.
(2) Българската народна банка може да
предприеме допълнителни действия за проверка на информацията, предоставена в документите по чл. 28, ал. 3, в случай че тази
информация е неточна.
(3) Българската народна банка отказва
вписването на представителя, ако установи,
че представените документи:
1. съдържат неточна или невярна информация, или
2. не съответстват на изискванията на
този закон и на подзаконовите актове по
прилагането му.
(4) Българската народна банка заличава
от регистъра представителя, ако престане да
отговаря на изискванията на този закон и
на подзаконовите актове по прилагането му,
както и ако установи, че вписването е било
извършено въз основа на невярна информация
или документи.
(5) Българската народна банка заличава
от регистъра представител въз основа на
писмено заявление, подадено от платежната
институция най-малко 7 дни преди датата на
преустановяване на извършването на дейност.
(6) Платежната институция уведомява БНБ
незабавно за всяка промяна в информацията и документите, представени във връзка с
вписването на представител.
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Отговорност на платежната институция
Чл. 30. (1) Платежната институция носи отговорност за действията на своите служители,
клонове, представители или подизпълнители.
(2) Представителите или клоновете на платежната институция информират ползвателите
на платежни услуги, че действат от името на
платежната институция.
(3) При заличаване на представителя от
регистъра документите и средствата във връзка
с неизплатените задължения и неприключените отношения по предоставяне на платежни
услуги или дейности, свързани с предоставянето на такива услуги, се предоставят на
платежната институция.
Изисквания при използване на подизпълнител
Чл. 31. (1) Когато платежна институция
възнамерява да възложи на подизпълнител
осъществяването на оперативни функции,
свързани с платежни услуги, тя уведомява
БНБ за това, като предоставя информация и
документи относно подизпълнителя (наименование, седалище и адрес на управление и единен идентификационен код, а за чуждестранни
лица, съответно идентификационен код или
данъчен номер, издаден от съответния орган
в държавата членка, в която подизпълнителят е установен), както и подробно описание
на услугите, които платежната институция
възнамерява да му възложи.
(2) Възлагането на важни оперативни функции на подизпълнител, включително функции,
свързани с информационни системи, не може
да се извършва по начин, който съществено
намалява качеството на вътрешния контрол
на платежната институция или възможността
на БНБ да следи за изпълнението на изискванията на този закон.
(3) Важни оперативни функции са тези,
при които недостатък или пропуск при тяхното изпълнение би довел до съществено
нарушение на изискванията на този закон,
на финансовите показатели, надеждността и/
или непрекъсваемостта при предоставяне на
платежни услуги от платежната институция.
(4) При възлагането на важни оперативни
функции на подизпълнител се спазват следните изисквания:
1. възлагането да не води до прехвърляне
на функции, свързани с управлението на платежната институция, на трети лица;
2. възлагането да не води до промяна на
правата и задълженията на платежната институция спрямо ползвателите на предоставяните
от нея платежни услуги;
3. да не се нарушават или променят условията, при които е издаден лицензът на
платежната институция, и да не се нарушават
изискванията към дейността є.
(5) Платежните институции предприемат
необходимите мерки, за да осигурят спазване-
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то на изискванията на този закон от лицата,
на които са възложили оперативни функции.
(6) Платежните институции уведомяват
БНБ незабавно за всяка промяна в информацията и документите, представени във връзка
с използването на подизпълнител.
Раздел V
Право на установяване и свобода на предо
ставяне на услуги
Извършване на дейност на територията на
друга държава членка от платежна институция,
лицензирана в Република България
Чл. 32. (1) Платежна институция, лицензирана в Република България, може да извършва
включените в лиценза є платежни услуги на
територията на друга държава членка чрез
клон, представител или директно, след като
уведоми писмено БНБ за намерението си да
извършва дейност на територията на друга
държава членка.
(2) С уведомлението по ал. 1 платежната
институция информира БНБ относно:
1. държавата членка, на чиято територия
възнамерява да извършва дейност;
2. начина, по който платежната институция
ще извършва дейност – чрез клон, представител или директно;
3. вида на платежните услуги, които ще
се предоставят на територията на другата
държава членка.
(3) Когато платежната институция възнамерява да предоставя платежни услуги чрез
клон или представител, освен информацията
по ал. 2 тя предоставя на БНБ за всеки клон
или представител документи и информация,
определени с наредба на БНБ.
(4) В срок до един месец от получаване на
уведомлението по ал. 1 и когато е приложимо, на документите по ал. 3 БНБ ги изпраща
на компетентните органи на приемащата
държава.
(5) При получаване на уведомление от
компетентния орган на приемащата държава,
съдържащо оценка на получената информация,
включително относно съмнение за изпиране
на пари или финансиране на тероризъм във
връзка с предвиж даното предоставяне на
платежни услуги чрез представител или клон,
БНБ се запознава с оценката на компетентния
орган. В случай че БНБ не приема оценката,
уведомява съответния компетентен орган за
мотивите за своето решение.
(6) Българската народна банка може да
откаже вписване на представителя или клона
след оценка на документите по ал. 3 и на информацията, съдържаща се в уведомленията
съответно по ал. 1 и 5.
(7) В срок до три месеца от получаване на
уведомлението по ал. 1 и когато е приложимо, на документите по ал. 3 БНБ съобщава
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решението си на компетентните органи на
приемащата държава и на платежната институция.
(8) Платежната институция уведомява БНБ
за датата, от която ще извършва дейност чрез
представител или клон. Българската народна
банка уведомява за това компетентните органи
на приемащата държава.
(9) Представителят или клонът могат да
започнат да извършват дейност в приемащата
държава, след като бъдат вписани от БНБ в
регистъра по чл. 19.
(10) Българската народна банка заличава
вече вписан представител или клон, когато
вписването е извършено въз основа на неверни сведения и документи, когато са констатирани сериозни нарушения в дейността
на представителя или клона, както и когато
платежната институция писмено заяви пред
БНБ, че желае да прекрати извършването на
дейност чрез съответния представител или
клон. Българската народна банка може да
заличи вече вписан представител или клон
и след оценка на информацията, съдържаща
се в уведомлението по ал. 5.
(11) Платежните институции уведомяват
БНБ незабавно за всички промени, настъпили
във връзка с информацията по ал. 2, и когато
е приложимо – с документите по ал. 3.
(12) Във връзка с осъществяване на надзорните си правомощия БНБ си сътрудничи с
компетентните органи на приемащата държава, когато платежна институция, лицензирана
в Република България, осъществява дейност
чрез клон, представител или директно на
територията на тази държава членка.
(13) Българската народна банка обменя с
компетентните органи на приемащата държава
членка информация и документи, необходими
за осъществяването на надзор, включително
информация относно нарушения и предполагаеми нарушения от страна на клон, представител или подизпълнител на лицензирана
в Република България платежна институция,
както и всяка друга съществена информация,
поискана от компетентните органи на приемащата държава или предоставена им по
инициатива на БНБ.
(14) Българската народна банка може да
извършва проверки на място на лицензирана
от нея платежна институция, осъществяваща
дейност на територията на друга държава
членка, след като уведоми предварително
съответните компетентни органи на тази
държава членка. Българската народна банка
може да делегира на компетентните органи
на приемащата държава да извършат проверка
на място върху дейността на лицензирана от
БНБ платежна институция, извършваща дейност на територията на тази държава членка.
(15) Когато БНБ бъде сезирана от компетентен орган на приемащата държава, че
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платежна институция, лицензирана от БНБ,
извършваща дейност чрез представител или
клон на нейната територия, нарушава нацио
на лното законодателство на приемащата
държава, с което се транспонират дялове II,
ІІІ и IV от Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2015 г. за платежните услуги във вътрешния
пазар, за изменение на директиви 2002/65/
ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент
(ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива
2007/64/ЕО (OB, L 337/35 от 23 декември
2015 г.), наричана по-нататък „Директива
(ЕС) 2015/2366“, и прецени, че сигналът е
основателен, взема необходимите мерки за
преустановяване на нарушението от страна
на съответната платежна институция. Българската народна банка своевременно уведомява
компетентния орган на приемащата държава и
когато е приложимо – компетентните органи
на други заинтересовани държави членки, за
предприетите мерки.
(16) Доставчик на услуги по предоставяне
на информация за сметка, регистриран от
БНБ, може да извършва дейност на територията на друга държава членка по реда на
този член.
Извършване на дейност на територията на
Република България от платежна институция,
лицензирана в друга държава членка
Чл. 33. (1) При получаване на уведомление
от компетентен орган на държава членка за
намерението на платежна институция да извършва дейност на територията на Република
България чрез клон, представител или директно БНБ извършва оценка на представените
с уведомлението документи и информация,
включително когато съществуват основателни съмнения, че тази платежна институция
ще използва клона или представителя на
територията на Република България с цел
изпиране на пари или финансиране на тероризма. В едномесечен срок от получаване на
уведомлението БНБ изпраща до компетентния
орган на държавата по произход резултата от
извършената оценка.
(2) Платежна институция, лицензирана в
друга държава членка, може да извършва на
територията на Република България включените в лиценза є платежни услуги чрез клон,
представител или директно, след като БНБ
бъде уведомена от компетентния орган, издал
лиценза, за решението му да впише съответния клон или представител в регистъра си,
както и за датата, от която съответният клон
или представител възнамерява да започне
да извършва дейност. Представителят или
клонът може да започне да извършва дейност
на територията на Република България, след
като бъде вписан в регистъра на изпращащата
държава членка.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(3) Българската народна банка си сътрудничи с компетентните органи на изпращащата
държава членка, когато лицензирана от тях
платежна институция извършва дейност чрез
клон, представител или директно на територията на Република България.
(4) Българската народна банка обменя
с компетентните органи на изпращащата
държава членка информация и документи,
необходими за осъществяването на надзор
на лицензирана от тях платежна институция,
включително информация относно нарушения
или предполагаеми нарушения от страна на
клон, представител или подизпълнител на такава институция, както и всяка друга съществена информация, поискана от компетентните
органи на изпращащата държава членка или
предоставена им по инициатива на БНБ.
(5) Компетентните органи на държава
членка по произход могат след предварително уведомление за това до БНБ да извършат
проверка на място на лицензирана от тях
платежна институция, осъществяваща дейност
на територията на Република България. Българската народна банка може при делегиране
от компетентните органи на изпращащата
държава членка да извърши проверка на място
в платежна институция, лицензирана в друга
държава членка и извършваща дейност на
територията на Република България.
(6) Българската народна банка може да
изисква платежните институции, които предоставят платежни услуги на територията на
Република България чрез представител или
клон, да предоставят информация за дейността си за нуждите на платежния надзор и за
статистически цели.
(7) Платежни институции, които извършват
дейност на територията на Република България
чрез представител, установяват в случаите и
при условията, определени с наредба на БНБ,
централно звено за контакт. Българската
народна банка може да изисква от централното звено за контакт информация относно
дейността на платежната институция чрез
представител на територията на Република
България за нуждите на платежния надзор и
за статистически цели.
(8) Българската народна банка уведомява
компетентните органи на изпращащата държава членка, когато платежна институция,
която извършва дейност на територията на
Република България чрез клон или представител, нарушава някоя от разпоредбите на
глави втора, четвърта или пета от този закон.
(9) В случай че клон или представител на
платежна институция, лицензирана в друга
държава членка, нарушава някоя от разпоредбите на глави четвърта или пета от този
закон, БНБ взема необходимите мерки за
преустановяване на нарушението от страна
на съответния клон или представител.
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(10) В извънредни ситуации, когато са
необходими незабавни действия за преодоляване на сериозна заплаха за интересите на
ползвателите на платежни услуги в Република
България, БНБ може да предприеме надзорни
мерки по чл. 169 и чл. 170, ал. 1, т. 2 – 4 спрямо
платежна институция, извършваща дейност
на територията на Република България. Надзорните мерки трябва да са подходящи и пропорционални и да не водят до предимство за
ползвателите на платежни услуги в Република
България спрямо останалите ползватели на
платежни услуги на същата платежна институция в други държави членки.
(11) Действието на надзорните мерки по
ал. 10 се прекратява, когато бъдат предприети
действия от платежната институция за преодоляване на установените сериозни заплахи,
включително със съдействието на компетентния орган на изпращащата държава членка,
на ЕБО или в сътрудничество с тях.
(12) Българската народна банка уведомява,
когато е възможно предварително, компетентния орган на изпращащата държава членка,
компетентните органи на други засегнати
държави членки, ЕБО и Европейската комисия
за налагането на надзорни мерки съгласно
ал. 10, както и за мотивите за това.
(13) Доставчик на услуги по предоставяне
на информация за сметка, регистриран в друга
държава членка, може да извършва дейност
на територията на Република България по
реда на този член.
Г л а в а

т р е т а

ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ
Раздел I
Общи положения
Електронни пари и издатели на електронни
пари
Чл. 34. (1) Електронните пари са парична
стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, която представ
лява вземане към издателя, издава се при
получаване на средства с цел извършване на
платежни операции и се приема от физическо
или юридическо лице, различно от издателя
на електронни пари.
(2) Издатели на електронни пари по смисъла на този закон са:
1. банки по смисъла на чл. 2 от Закона за
кредитните институции;
2. дружества за електронни пари, получили
лиценз по смисъла на този закон;
3. Европейската централна банка и националните централни банки на държавите
членки, когато не действат в качеството си на
органи на паричната политика или на органи,
осъществяващи публичноправни функции.
(3) Лица, които не са издатели на електронни пари, нямат право да издават електронни
пари с изключение на случаите по ал. 5.
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(4) Електронни пари, до които издателят
е осигурил отдалечен достъп с цел изпълнение на платежни операции, се съхраняват
по сметка за електронни пари. Сметката за
електронни пари е платежна сметка, по която
се съхраняват електронни пари.
(5) Разпоредбите на тази глава не се прилагат за:
1. парична стойност, съхранявана в инструментите, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 11;
2. парична стойност, която се използва за
извършване на платежни операции, посочени
в чл. 2, ал. 1, т. 12.

дружеството за електронни пари извършва
друга дейност по смисъла на чл. 42, ал. 1,
т. 5 и делът от средства, предназначени да се
използват като електронни пари, не е предварително известен.
(8) Независимо от разпоредбите на ал. 5,
6 и 7 правата на обратно изкупуване на различни от потребители лица, които приемат
плащания с електронни пари, се уреждат с
договора между издателите на електронни
пари и съответните лица.

Издаване и обратно изкупуване
Чл. 35. (1) Издателите на електронни пари
издават електронни пари по номинална стойност при получаване на средства.
(2) Издателите на електронни пари изкупуват обратно по всяко време и по номинална
стойност паричната стойност на държаните
електронни пари.
(3) В договора между издателя и държателя на електронни пари се посочват ясно и
недвусмислено условията за обратно изкупуване, включително всички свързани с това
такси, а при издаване на електронни пари,
до които се осигурява отдалечен достъп чрез
предплатена карта, и условията за ползване
на картата от ползвателя на платежни услуги,
който има право да използва платежния инструмент, като на държателя на електронни
пари се предоставя информация относно тези
условия, преди да бъде обвързан от договор
или оферта.
(4) За обратното изкупуване може да се
начислява такса само ако това е посочено в
договора в съответствие с ал. 3 и ако е налице
поне едно от следните условия:
1. когато обратното изкупуване е поискано
преди изтичането на договора;
2. когато договорът предвижда дата на
изтичане и държателят на електронни пари
прекрати договора преди тази дата;
3. когато обратното изкупуване е поискано
повече от една година след датата на изтичане
на договора.
(5) Таксата по ал. 4 е пропорционална
и съразмерна на действителните разходи,
направени от издателя на електронни пари.
(6) Когато обратното изкупуване е поискано
преди изтичането на договора, държателят
на електронни пари може да поиска обратно
изкупуване на част от електронните пари или
на цялата сума.
(7) Когато обратното изкупуване е поискано
от държателя на електронни пари на датата
на изтичане на договора или до една година
след това, дружеството за електронни пари:
1. изкупува обратно цялата стойност на
държаните електронни пари, или
2. изкупува обратно всички средства, поискани от държателя на електронни пари, ако

Дружество за електронни пари
Чл. 36. (1) Дружество за електронни пари
е юридическо лице, което е получило лиценз
за издаване на електронни пари по реда на
този раздел.
(2) Лице, което възнамерява да издава електронни пари като дружество за електронни
пари, трябва да получи лиценз за извършване
на дейност като дружество за електронни пари,
преди да започне да издава електронни пари.

Раздел II
Лицензиране

Условия за издаване, отказ за издаване, отнемане на лиценз и прекратяване на дейността
Чл. 37. (1) Българската народна банка издава лиценз за извършване на дейност като
дружество за електронни пари, когато седалището на заявителя е в Република България.
(2) За условията за издаване, отказ за издаване, отнемане на лиценз и прекратяване на
дейността се прилагат съответно разпоредбите
на чл. 10 – 13, чл. 15 – 17 и чл. 19, ал. 2 и 5.
(3) Лицензът за извършване на дейност
като платежна институция, ако такъв е бил
издаден на заявителя, се обезсилва при издаване на лиценз за извършване на дейност
като дружество за електронни пари.
(4) В случай че заявителят възнамерява
да продължи да предоставя платежни услуги
като допълнителна дейност съгласно чл. 42,
със заявлението за издаване на лиценз за
извършване на дейност като дружество за
електронни пари уведомява БНБ за това.
(5) Документите, необходими за издаване
на лиценз за дружество за електронни пари,
се определят с наредба на БНБ.
Начален капитал
Чл. 38. Към момента на получаване на лиценза дружеството за електронни пари трябва
да разполага с начален капитал, включващ
един или повече от елементите, посочени в
чл. 26, параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, в размер не по-малко
от 700 000 лв.
Собствен капитал
Чл. 39. (1) Собственият капитал на дружество за електронни пари не може да спада
под по-голямата от стойностите, определени
по ал. 2 – 6 или по чл. 38.
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(2) По отношение на дейностите, посочени
в чл. 42, ал. 1, т. 1, които не са свързани с издаването на електронни пари, изискванията за
размер на собствения капитал на дружеството
за електронни пари се изчисляват съгласно
чл. 9, ал. 1 и 2.
(3) По отношение на дейността по издаване
на електронни пари размерът на собствения
капитал на дружеството за електронни пари
трябва да възлиза на 2 на сто от средната
стойност на издадените от него електронни
пари в обращение.
(4) Средна стойност на електронните пари в
обращение означава средната стойност на общия размер на финансовите пасиви, свързани
с издаваните електронни пари, в края на всеки
календарен ден за предходните 6 календарни
месеца, изчислявана на първия календарен
ден от всеки календарен месец и прилагана
за същия календарен месец.
(5) Дружеството за електронни пари разполага по всяко време със собствен капитал,
който не може да спада под сумата на изиск
ваните размери, посочени в ал. 2 и 3.
(6) Въз основа на оценка на процесите по
управление на риска на базата на данни за
рисковете от загуби и на механизмите за вът
решен контрол на дружеството за електронни
пари БНБ може да изиска от дружеството за
електронни пари да разполага със собствен
капитал, който надвишава с до 20 на сто
сумата, която се получава при определяне
на размера съгласно чл. 9, ал. 1 и 2, или да
разреши на дружеството за електронни пари
да разполага със собствен капитал, който е
с до 20 на сто по-малък от сумата, която се
получава при определяне на размера съгласно
чл. 9, ал. 1 и 2.
(7) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този раздел.
Раздел III
Изисквания към дейността
Забрана за приемане на влогове и за начисляване
на лихви
Чл. 40. (1) Дружество за електронни пари
не може да приема влогове или други възстановими средства по смисъла на Закона за
кредитните институции.
(2) Получените от дружество за електронни пари средства от държател на електронни
пари се обменят незабавно срещу електронни
пари. Тези средства не представляват влог или
други възстановими средства по смисъла на
Закона за кредитните институции.
(3) Издател на електронни пари не може да
начислява лихви или да предоставя каквито
и да е други ползи, свързани с продължителността на срока, за който държателят на
електронни пари държи електронните пари.
(4) За счетоводната отчетност и одиторите
на дружество за електронни пари се прилагат
съответно чл. 24, 25 и 26.
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Защитни мерки
Чл. 41. (1) Дружество за електронни пари
прилага по отношение на средствата, получени в замяна на издадени електронни пари,
защитните мерки, посочени в чл. 23.
(2) Средствата, получени под формата на
плащане с платежен инструмент, не са предмет на защитните мерки по ал. 1, докато
не бъдат заверени по платежната сметка на
дружеството за електронни пари или не бъдат
предоставени на разположение по друг начин
на дружеството за електронни пари в съответствие с изискванията за срока на изпълнение,
посочен в чл. 87, ал. 2. При всички случаи
тези средства са предмет на защитни мерки
не по-късно от 5 работни дни след издаването
на електронните пари.
(3) Дружеството за електронни пари информира БНБ предварително за всяко съществено
изменение в мерките, предприемани за защита
на средствата, които са били получени в замяна на издадените електронни пари.
Допълнителни дейности
Чл. 42. (1) Освен издаването на електронни
пари дружеството за електронни пари има
право да извършва следните дейности:
1. предоставяне на платежни услуги по чл. 4;
2. предоставяне на кредит, свързан с платежни услуги по чл. 4, т. 4 или 5, когато са
изпълнени условията, предвидени в чл. 21;
3. предоставяне на оперативни услуги и
на тясно свързани спомагателни услуги по
отношение на издаването на електронни пари
или на предоставянето на платежните услуги,
посочени в т. 1;
4. извършване на дейност като оператор
на платежна система с изключение на платежни системи, осигуряващи окончателност
на сетълмента по Директива 98/26/ЕО, без
да се засягат разпоредбите на чл. 125 и 126;
5. друга дейност при спазване на нормативните изисквания за нейното извършване.
(2) Дружество за електронни пари, което
възнамерява да извършва някоя от дейностите
по ал. 1, уведомява писмено БНБ за това,
преди да започне да извършва съответната
дейност, а когато възнамерява да предоставя
платежни услуги, предоставя информация за
съответния вид платежни услуги и за начина
на извършването им, както и застраховка
„Професионална отговорност“ или друга сравнима гаранция за отговорността за услугите
по чл. 4, т. 7 и 8.
(3) Кредитът по ал. 1, т. 2 не може да се
предоставя от средства, получени в замяна на
електронни пари и държани в съответствие
с чл. 40.
(4) По отношение на средствата, които
са получени за предоставяне на платежни
услуги по чл. 4, извън дейността по издаване
на електронни пари, се прилагат съответно
чл. 22 и 23.
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(5) Когато дружество за електронни пари
освен издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги извършва и
друга търговска дейност, БНБ има право да
изиска отделянето в самостоятелно дружество
на дейността по издаване на електронни пари
и/или предоставяне на платежни услуги, ако по
преценка на БНБ другата дейност засяга или
може да засегне финансовата стабилност на
дружеството за електронни пари или възможността на БНБ като надзорен орган да следи за
изпълнението на изискванията на този закон.
Представители, клонове и подизпълнители
Чл. 43. (1) Дружество за електронни пари
не може да издава електронни пари чрез
представители.
(2) Дружество за електронни пари може
да разпространява и изкупува обратно електронни пари чрез представители – търговци,
действащи от негово име.
(3) За представителите на дружество за
електронни пари се прилагат съответно чл. 28,
ал. 2 – 6, чл. 29 и 30, а за подизпълнителите
се прилагат съответно чл. 30 и 31.
(4) Дружество за електронни пари може
да предоставя чрез представители платежни
услуги, ако са спазени съответно условията на
чл. 28, ал. 2 – 6, чл. 29 и 30, или да възлага
осъществяването на оперативни функции,
свързани с платежни услуги, ако са спазени
съответно условията на чл. 30 и 31.
(5) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да
извършва дейност директно или чрез клон
на територията на друга държава членка по
реда на чл. 32. Дружество за електронни пари,
лицензирано в друга държава членка, може
да извършва дейност директно или чрез клон
на територията на Република България по
реда на чл. 33.
(6) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да разпространява и изкупува обратно електронни пари
на територията на друга държава членка чрез
представител по реда на чл. 32. Дружество за
електронни пари, лицензирано в друга държава
членка, може да разпространява и изкупува
обратно електронни пари на територията на
Република България чрез представител по
реда на чл. 33.
(7) Дружество за електронни пари, лицензирано в Република България, може да предоставя платежни услуги на територията на
друга държава членка чрез представител по
реда на чл. 32. Дружество за електронни пари,
лицензирано в друга държава членка, може да
предоставя платежни услуги на територията
на Република България чрез представител по
реда на чл. 33.
(8) В случите по чл. 37, ал. 3 БНБ изпраща на компетентните органи на приемащата
държава информация относно настъпилите
промени.
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Квалифицирано дялово участие
Чл. 44. За условията за придобиване, пре
хвърляне или намаление на квалифицирано
дялово участие в дружество за електронни
пари се прилагат съответно разпоредбите на
чл. 14.
Достъп на дружествата за електронни пари
до сметки в банки
Чл. 45. Банките и клоновете на банки,
извърш ва щ и дей нос т на т ери т ори я та на
страната, откриват и поддържат платежни
сметки на дружествата за електронни пари
по обективен, недискриминационен и пропорционален начин, който не възпрепятства
възможността на дружествата за електронни
пари да предоставят платежни услуги. При
всеки случай на отказ банката предоставя на
БНБ мотивирано становище.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ ИНФОРМ А ЦИ ЯТА
ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ Н А ПЛ АТЕЖНИ
УСЛУГИ
Раздел I
Общи положения
Приложно поле
Чл. 46. (1) Разпоредбите на тази глава
се прилагат за еднократни платежни операции, рамкови договори и платежни операции – предмет на тези договори.
(2) Изискванията на тази глава се прилагат
за платежни операции във валута на държава
членка, когато доставчикът на платежни услуги
на платеца и доставчикът на платежни услуги
на получателя или единственият доставчик на
платежни услуги по платежната операция се
намират на територията на Европейския съюз.
(3) Изискванията на тази глава с изключение на чл. 54, ал. 1, т. 2, чл. 60, т. 2, буква
„д“ и чл. 64, т. 1 се прилагат и за платежни
операции във валута, различна от валутата
на държава членка, когато доставчикът на
платежни услуги на платеца и доставчикът
на платежни услуги на получателя или единственият доставчик на платежни услуги по
платежната операция се намират на територията на Европейския съюз, по отношение на
онези части от платежната операция, които
се извършват в Европейския съюз.
(4) Изискванията на тази глава с изключение на чл. 54, ал. 1, т. 2, чл. 60, т. 2, буква
„д“, чл. 60, т. 5, буква „ж“ и чл. 64, т. 1 се
прилагат и за платежни операции във всички
валути, когато само един от доставчиците на
платежни услуги се намира в рамките на територията на Европейския съюз, по отношение
на онези части от платежната операция, които
се извършват в Европейския съюз.
(5) Когато ползвателят на платежна услуга
не е потребител, страните по платежна опе-
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рация могат да договорят, че в отношенията
им няма да се прилагат изцяло или отчасти
изискванията на тази глава.
Задължение за информиране
Чл. 47. (1) Доставчиците на платеж ни
усл у г и п редос та вя т на ра зположен ие на
потребителите брошурата на Европейската
комисия относно правата на потребителите
при използването на платежни услуги по достъпен начин на интернет страниците си, ако
имат такива, както и на хартиен носител при
доставчиците на платежни услуги, техните
клонове, представители и подизпълнители.
(2) Българската народна банка публикува
на интернет страницата си брошурата по ал. 1.
(3) По отношение на лицата с увреждания
информацията по ал. 1 се предоставя по разбираем начин и в достъпна форма.
Изключения от изискванията за информация
относно платежни инструменти и електронни
пари на ниска стойност
Чл. 48. За платежни инструменти и електронни пари, които според рамковия договор
се използват само за извършване на отделни
платежни операции, които не надвишават
60 лв. или тяхната равностойност в чужде
странна валута, или които имат лимит на
плащанията от 300 лв. или тяхната равно
стойност в чуждестранна валута, или на които
се съхраняват средства, които в нито един
момент не надхвърлят 300 лв. или тяхната
равностойност в чуждестранна валута, може
да се договори следното:
1. доставчикът на платежни услуги да няма
задължение да предоставя информация по
чл. 60, 61 и 64 и да предоставя на платеца само
информация за основните характеристики
на платежната услуга, включително информация относно начина, по който може да се
използва платежният инструмент, отговорността, дължимите такси и други съществени
обстоятелства, необходими за вземането на
информирано решение, както и за мястото,
където е осигурена на разположение всяка
друга информация по чл. 60;
2. от доставчика на платежни услуги да не
се изисква да предлага промени в условията
на рамковия договор по начина и в сроковете,
предвидени в чл. 62;
3. след изпълнение на платежната операция доставчикът на платежни услуги да няма
задължение да предоставя информация по
чл. 65 и 66, като:
а) предоставя или осигурява на разположение само справка, позволяваща на ползвателя на платежни услуги да идентифицира
платежната операция, нейната стойност и
дължимите такси за нея и/или в случай на
няколко платежни операции от един и същ вид,
извършени към един и същ получател – само
информация относно общия им размер и
дължимите за тях такси;

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

б) не е задължен да предоставя или да
осигурява на разположение информацията по
буква „а“, ако липсва техническа възможност
за това; в този случай доставчикът на платежни услуги осигурява на платеца възможност
да проверява размера на наличните средства.
Такси за предоставяне на информация
Чл. 49. (1) Доставчикът на платежни услуги не може да начислява на ползвателите
на платежни услуги такси за предоставяне на
информация, изискуема съгласно тази глава.
(2) Страните по договор за предоставяне на
платежна услуга могат да договорят заплащането на такси за допълнителна информация или
за предоставяне на информация на по-кратки
от установените в този закон периоди, или за
предоставяне на информация чрез средства
за комуникация, различни от установените в
рамковия договор, по искане на ползвателя
на платежна услуга. В тези случаи доставчикът на платежни услуги може да начислява
такси, които са адекватни и съответстващи
на действителните му разходи.
Валута и обмяна на валута
Чл. 50. (1) Плащанията се извършват във
валутата, уговорена между страните.
(2) Когато се предлага услуга по обмяна
на валута на терминално устройство ATM,
на мястото на продажба или от получателя,
преди инициирането на платежна операция
страната, предлагаща на платеца услугата по
обмяна на валута, му съобщава предварително
всички такси и комисиони и обменния курс,
които ще използва при обмяната на валута.
(3) Платецът приема услугата по обмяна
на валута във връзка с платежна операция
въз основа на информацията по ал. 2.
Информация относно таксите, дължими за
ползване на платежни инструменти
Чл. 51. (1) Когато получателят на плащане
по платежна операция, осъществена с определен платежен инструмент, изисква такса или
предлага отстъпка за използването му, той
информира платеца за това преди началото
на платежната операция.
(2) Когато за използването на определен
платежен инструмент доставчикът на платежни услуги или трето лице, което участва
в операцията, изисква такса, информира за
това ползвателя на платежни услуги преди
началото на платежната операция.
(3) Платецът заплаща таксите, посочени
в ал. 1 и 2, само ако е бил информиран за
пълния им размер преди началото на платежната операция.
Доказателствена тежест при предоставяне
на информация
Чл. 52. Доставчикът на платежни услуги
носи доказателствена тежест, че е спазил
изискванията за предоставяне на информация,
предвидени в тази глава.
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Раздел II
Еднократни платежни операции
Приложно поле
Чл. 53. (1) Този раздел се прилага за еднократни платежни операции, които не са
предмет на рамков договор.
(2) Когато платежно нареждане за еднократна платежна операция се предава посредством платежен инструмент, уреден с рамков
договор, доставчикът на платежни услуги не
е задължен да предоставя или да осигурява
на разположение на ползвателя информация,
която вече му е предоставена от друг доставчик на платежни услуги, както и информация,
която ще му бъде предоставена в изпълнение
на този рамков договор.
Предварителна информация
Чл. 54. (1) Преди ползвателят на платежни
услуги да бъде обвързан с договор или с предложение за извършване на еднократна платежна услуга, доставчикът на платежната услуга
предоставя или осигурява на разположение на
ползвателя на платежни услуги по достъпен
начин следната предварителна информация по
отношение на предлаганите от него услуги:
1. вида и характеристиките на информацията или уникален идентификатор, или друга
информация, която трябва да бъде предоставена от ползвателя на платежни услуги, за да се
осигури точното иницииране или изпълнение
на платежното нареждане;
2. максималния срок за изпълнение на
предоставяната платежна услуга;
3. всички такси и комисиони, дължими от
ползвателя на платежни услуги на доставчика
на платежни услуги, както и разбивка по вид
и стойност на тези такси, в случаите, в които
това е приложимо;
4. когато е приложимо, действащия или
референтния обменен курс, който ще се използва при платежната операция;
5. срока, след който непотърсени от получателя средства ще бъдат върнати на платеца – при извършване на налични парични
преводи; този срок не може да надвишава
7 дни от датата на нареждане на превода.
(2) В допълнение на информацията по ал. 1,
преди инициирането на плащане доставчиците на услуги по иницииране на плащане
предоставят или осигуряват на разположение
на платеца следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на доставчика на платежни услуги по иницииране на плащане и когато е
приложимо, адрес на неговия представител
или клон, установен в държавата членка, в
която се предлагат платежните услуги, както
и всякакви други данни за контакт, включително електронен адрес, които могат да
бъдат използвани за контакт с доставчика на
услугите по иницииране на плащане;
2. данни за контакт с компетентния орган.
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(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя във вид на ясен и разбираем текст
и в достъпна форма на официалния език на
държавата членка, в която се предлага платежната услуга, или на друг език, уговорен
между страните.
(4) По искане на ползвателя на платежни
услуги доставчикът на платежни услуги му
предоставя информацията по ал. 1 и 2 на
хартиен или друг дълготраен носител.
(5) Когато по искане на ползвателя на
платежни услуги договорът за еднократна
платежна услуга е сключен чрез средства за
дистанционна комуникация и не е налице
възможност доставчикът на платежни услуги
да спази изискванията на ал. 1 и 2, доставчикът изпълнява задълженията си незабавно
след изпълнението на платежната операция.
(6) Задълженията на доставчика на платежни услуги по ал. 1 и 2 могат да бъдат изпълнени
чрез предоставяне на ползвателя на платежни
услуги на проекта на договор за еднократна
платежна услуга или на платежното нареждане,
ако в тях се съдържа изцяло информацията
по ал. 1 и са спазени изискванията на ал. 3.
(7) Когато е приложимо, с оглед на спецификата на платежната операция доставчикът
на платежни услуги предоставя на ползвателя
на платежни услуги по достъпен начин всяка
друга информация по чл. 60, която е от значение за платежната операция.
Информация, предоставяна на платеца и получателя след подаване на платежно нареждане
посредством доставчик на услуги по иницииране
на плащане
Чл. 55. В допълнение към информацията
по чл. 54, когато плащането е инициирано
чрез подаване на платежно нареждане посредством доставчик на услуги по иницииране
на плащане, незабавно след инициирането на
плащането доставчикът на услуги по иницииране на плащане предоставя или осигурява
на разположение на платеца и при необходимост – на получателя, следната информация:
1. потвърждение за успешното иницииране
на плащането към доставчика на платежни
услуги, обслужващ сметката на платеца;
2. регистрационен номер на платежната
операция и когато е необходимо, информация
относно платеца, както и всяка друга информация, придружаваща платежната операция;
3. стойността на платежната операция;
4. когато е приложимо, размера на таксите, платими на доставчика на услугите по
иницииране на плащането за операцията, и
ако е приложимо, информация за техния вид
и стойност.
Информация, предоставяна на доставчика на
платежни услуги, обслужващ сметката на
платеца при услуги по иницииране на плащане
Чл. 56. При инициирането на плащане чрез
подаване на платежно нареждане посредством
доставчик на услуги по иницииране на плащане
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този доставчик осигурява на разположение на
доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката на платеца, регистрационния номер
на платежната операция.
Информация, предоставяна на платеца след
получаване на платежното нареждане
Чл. 57. (1) Незабавно след полу чаване
на платежното нареждане доставчикът на
платежни услуги на платеца предоставя или
осигурява на разположение на платеца по
дост ъпен начин следната информация по
отношение на предлаганите от него услуги:
1. регистрационния номер на платежната
операция и когато е необходимо, информация
относно получателя;
2. стойността на платежната операция,
изразена във валутата, в която е дадено платежното нареждане;
3. размера на всички такси и комисиони,
дължими от платеца във връзка с платежната
операция, и когато е приложимо, представени
по вид и стойност;
4. когато е приложимо, обменния курс,
използван от доставчика на платежни услуги
при платежната операция, или данни за този
курс, когато е различен от предварително
оповестения по реда на чл. 54, ал. 1, т. 4,
и стойността на платежната операция след
извършената обмяна на валута;
5. датата на получаване на платежното
нареждане.
(2) За информацията по ал. 1 се прилагат
изискванията на чл. 54, ал. 3 и 4.
Информация, предоставяна на получателя след
изпълнение на платежното нареждане
Чл. 58. (1) Незабавно след изпълнението
на платежната операция доставчикът на платежни услуги на получателя предоставя или
осигурява на разположение на получателя
по достъпен начин следната информация по
отношение на предлаганите от него услуги:
1. регистрационния номер на платежната
операция и когато е необходимо, информация
относно платеца, както и всяка друга информация, придружаваща платежната операция;
2. стойността на платежната операция,
изразена във валутата, в която средствата са
предоставени на разположение на получателя;
3. размера на всички такси и комисиони,
дължими от получателя във връзка с платежната операция, и когато е приложимо,
представени по вид и стойност;
4. когато е приложимо, обменния курс,
използван при платежната операция от доставчика на платежни услуги на получателя,
както и стойността на платежната операция
преди обмяната на валута;
5. вальора на заверяване на сметката на
получателя.
(2) За информацията по ал. 1 се прилагат
изискванията на чл. 54, ал. 3 и 4.
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Раздел III
Рамкови договори
Приложно поле
Чл. 59. (1) Този раздел се прилага за платежни операции, които са предмет на рамков
договор.
(2) Рамков договор е договор за платежни
услуги, уреждащ бъдещото изпълнение на
отделни или на поредица от платежни операции, който може да определя задълженията и
условията за откриване и водене на платежна
сметка и съдържа най-малко предварителната
информация по чл. 60.
Предварителна информация
Чл. 60. В достатъчен срок, преди ползвателят на платежни услуги да бъде обвързан
с рамков договор или с предложение за
сключване на такъв договор, доставчикът
на платежната услуга трябва да предостави
на ползвателя на платежна услуга следната
предварителна информация относно:
1. доставчика на платежни услуги:
а) наименование, седалище и адрес на
управление и когато е приложимо, адрес на
представителя или клона, установен в държавата членка, в която се предлагат платежните
услуги, както и друг адрес, включително
електронен адрес, необходим за връзка с
доставчика на платежни услуги;
б) посочване на компетентния орган, отговорен за надзора спрямо доставчика на платежни услуги, на регистъра при компетентния
орган, в който е вписан съответният доставчик
на платежни услуги, и на регистрационния му
номер или друг равностоен начин за идентифицирането му (единен идентификационен код);
2. платежните услуги:
а) описание на платежните услуги, които
ще се предоставят;
б) вида и характеристиките на информацията или уникален идентификатор, които
трябва да се предоставят от ползвателя на
платежни услуги, за да се осигури точното
изпълнение на платежно нареждане;
в) формата и реда за даване на съгласие
за изпълнение на платежната операция и за
оттеглянето на това съгласие;
г) данни за момента на получаване на
платежното нареждане по чл. 83 и за крайния
срок за приемане на платежното нареждане,
ако има такъв, определен от доставчика на
платежни услуги;
д) максималния срок за изпълнение на
предоставяните платежни услуги;
е) данни за възможността за уговаряне на
лимити на плащанията при използване на
платежни инструменти;
ж) правата на ползвателя на платежни услуги съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) 2015/751
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2015 г. относно обменните такси за
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платежни операции, свързани с карти (OB, L
123/1 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2015/751“, в случай на съвместяване на марки при платежни инструменти,
свързани с карти;
3. таксите, комисионите, лихвените проценти и обменните курсове във връзка с
предоставяните платежни услуги:
а) всички такси и комисиони, дължими
от ползвателя на платежна услуга на доставчика, включително тези, които са свързани
с начина и периодичността на предоставяне
или осигуряване на разположение на информацията по този закон, както и разбивка по
вид и стойност на тези такси, в случаите, в
които това е приложимо;
б) когато е приложимо, лихвения процент
и обменния курс, които се прилагат, а ако
се използва референтен лихвен процент или
обменен курс – начина на изчисляването им,
както и съответната дата, индекс или база
за определяне на такъв референтен лихвен
процент или обменен курс;
в) ако е уговорено, незабавно прилагане на
промените в референтния лихвен процент или
обменен курс и данни за информационните
изисквания относно промените в съответствие
с чл. 62;
4. реда за осъществяване на комуникация
между страните по договора:
а) когато е прилож имо, средствата за
кому никаци я, вк лючително техническ ите
изисквания към оборудването и софтуера на
ползвателя на платежни услуги, уговорени
между страните за предаване на информация,
или уведомления съгласно този закон;
б) начина и периодичността, с която изис
куемата по закон информация ще бъде предоставяна или оставяна на разположение на
ползвателя на платежни услуги;
в) езика или езиците, на които ще се сключи
рамковият договор и ще се осъществява комуникация по време на действието на договора;
г) правото на ползвателя на платежни
услуги да получи по всяко време условията
на рамковия договор в съответствие с чл. 61;
5. защитните мерки:
а) описание на действията, които трябва
да се предприемат от ползвателя на платежни услуги с цел запазване сигурността
на определен платежен инструмент, както и
процедурата за уведомяване на доставчика на
платежни услуги в случай на загуба, кражба,
присвояване или неразрешена употреба на
платежен инструмент съгласно чл. 75, т. 2;
б) процедура, при която доставчикът на
платежни услуги уведомява по сигурен начин
ползвателя на платежни услуги в случай на
съмнение за или при наличие на измама или
заплаха за сигурността;
в) ако е уговорено, условията, при които
доставчикът на платежни услуги има право
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да блокира определен платежен инструмент
съгласно чл. 74;
г) отговорността на платеца с посочване
размера на сумата съгласно чл. 80;
д) срока и начина, по който ползвателят
на платежни услуги е задължен да уведоми
доставчика на платежни услуги за всяка неразрешена или неточно изпълнена платежна
операция съгласно чл. 77, както и отговорността
на доставчика на платежни услуги за нераз
решени платежни операции съгласно чл. 79;
е) отговорността на доставчика на платежни услуги за изпълнението на платежните
операции съгласно чл. 91, 92 и чл. 93, ал. 1;
ж) условията за възстановяване на средства
в съответствие с чл. 82;
6. изменението и прекратяването на рамковия договор:
а) ако е уговорено, информация, че ползвателят на платежни услуги ще се смята за
обвързан от промените в условията на рамковия договор, освен ако уведоми доставчика на платежни услуги, че не приема тези
промени преди датата, на която промените
влизат в сила;
б) срок на договора;
в) посочване, че ползвателят на платежни услуги има право да прекрати рамковия
договор и споразуменията, свързани с него,
съгласно чл. 63;
7. реда за правна защита:
а) посочване на предвижданото според
договора приложимо право и/или компетентен съд;
б) посочване на процедурите за алтернативно разрешаване на спорове, достъпни за
ползвателя на платежни услуги.
Начин за предоставяне на информацията
Чл. 61. (1) Информацията по чл. 60 се
предоставя на хартиен или друг дълготраен
носител във вид на разбираем текст и в достъпна форма на официалния език на държавата
членка, в която се предлага платежната услуга,
или на друг език, уговорен между страните.
(2) Когато по искане на ползвателя на платежни услуги рамковият договор е сключен
чрез средства за дистанционна комуникация и
не е налице възможност доставчикът на платежни услуги да спази изискванията на чл. 60,
доставчикът на платежни услуги изпълнява
задълженията си незабавно след сключване
на рамковия договор.
(3) Задълженията на доставчика на платежни услуги по чл. 60 могат да бъдат изпълнени
чрез предоставяне на ползвателя на платежни
услуги на проекта на рамков договор, ако в
него се съдържа изцяло информацията по
чл. 60 и са спазени изискванията на ал. 2.
(4) По време на действието на рамковия
договор ползвателят на платежни услуги има
право при поискване да получи условията на
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рамковия договор, както и предварителната
информация по чл. 60 на хартиен или друг
дълготраен носител.
Промени в рамковия договор
Чл. 62. (1) Всички предвиждани промени в
рамковия договор, включително отнасящи се
до промени в предварителната информация
по чл. 60, се предоставят предварително по
начина, посочен в чл. 61, ал. 1, от доставчика на платежни услуги на ползвателя на
платежни услуги в срок не по-малко от два
месеца преди датата, на която е предложено
промените да влязат в сила.
(2) Ползвателят на платежни услуги може
да приеме или да отхвърли измененията преди
датата, на която е предложено да влязат в сила.
(3) Когато е приложимо, заедно с уведомлението по ал. 1 доставчикът на платежни
услуги информира ползвателя на платежни
услуги, че смята, че последният е приел
промените в условията на рамковия договор,
освен ако уведоми доставчика на платежни
услуги, че не приема тези промени преди
датата, на която промените влизат в сила. В
тези случаи доставчикът на платежни услуги
трябва да уведоми ползвателя на платежни
услуги, че последният има право да прекрати
рамковия договор по всяко време преди датата,
на която е предложено промените да влязат
в сила, без да носи отговорност за разноски
и обезщетения.
(4) Когато рамковият договор предвижда
такава възможност, промените в лихвените
проценти и обменните курсове могат да се
прилагат незабавно и без предварително уведомление по ал. 1, ако тези промени са на
базата на референтния лихвен процент или
референтния обменен курс и възможността
за незабавно прилагане на тези промени е
посочена в предварителната информаци я
по чл. 60.
(5) В случаите по ал. 4 ползвателят на
платежни услуги трябва да бъде информиран за промените при първа възможност,
като промените трябва да му се представят
на хартиен или на друг дълготраен носител,
освен ако между страните по договора бъде
уговорен друг срок или начин, по който
информацията трябва да се предостави или
осигури на разположение.
(6) Когато промените в лихвените проценти,
обменните курсове или дължимите такси и
комисиони са по-благоприятни за ползвателя
на платежни услуги, те се прилагат без предварително уведомление.
(7) При изпълнението на платежни операции доставчиците на платежни услуги прилагат
и изчисляват промените в лихвения процент
или в обменния курс по обективен начин,
който не накърнява правата на ползвателите
на платежни услуги.
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(8) Обхватът на предоставените платежни
услуги може да се разширява по взаимно
съгласие на страните, като срокът по ал. 1
не се прилага.
(9) Разпоредбата на чл. 147б от Закона за
защита на потребителите относно изменения
в общите условия не се прилага по отношение
на промени в рамковия договор, извършени
по реда и при условията на този член.
Прекратяване
Чл. 63. (1) Ползвателят на платежни услуги
може по всяко време да прекрати рамковия
договор, освен ако страните по договора са
уговорили срок на предизвестие, който не
може да е по-дълъг от един месец.
(2) При прекратяване на рамков договор,
който е бил в сила повече от 6 месеца, пол
звателят на платежни услуги не дължи такси
или неустойки за прекратяването.
(3) Извън случаите по ал. 2 таксите или
неустойките за прекратяване на рамков договор трябва да са подходящи и съобразени
с действителните разходи на доставчика на
платежни услуги.
(4) Когато е уговорено в рамковия договор, доставчикът на платежни услуги може
да прекрати безсрочен рамков договор с
предизвестие със срок най-малко два месеца.
Предизвестието се предоставя на ползвателя
на платежни услуги на хартиен или друг дълготраен носител.
(5) При прекратяването на рамков договор
ползвателят на платежни услуги заплаща
начисляваните периодично по договора такси за платежни услуги пропорционално на
изтеклия период на действие на договора.
Когато такива такси са платени авансово, те
се възстановяват пропорционално на срока
на прекратяването.
(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат при прекратяване на рамков договор поради неизпълнение
на задължение на една от страните.
Информация преди изпълнението на отделна
платежна операция
Чл. 64. В случаите, когато платецът е поискал изпълнение на отделна платежна операция
по рамков договор, при получаване на искане
от платеца за тази платежна операция доставчикът на платежни услуги му предоставя
изрична информация относно:
1. максималния срок за изпълнението є;
2. таксите и комисионите, дължими от
платеца, и когато е приложимо, представянето
им по вид и стойност.
Информация, предоставяна на платеца относно
отделни платежни операции по рамков договор
Чл. 65. (1) След като сметката на платеца
бъде задължена със сумата на отделна платежна операция по рамков договор или ако
платецът не използва платежна сметка – след
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получаване на платежното нареждане, доставчикът на платежни услуги на платеца му
предоставя незабавно на хартиен или друг
дълготраен носител следната информация:
1. регистрационен номер на платежната
операция и когато е необходимо, информация
относно получателя;
2. стойността на платежната операция,
изразена във валутата, в която е задължена
платежната сметка на платеца, или във валутата, посочена в платежното нареждане;
3. данни за размера на всички такси и лихви,
дължими от платеца във връзка с платежната
операция, представени по вид и стойност;
4. обменния курс, използван от доставчика
на платежни услуги по отношение на платежната операция, и стойността на платежната
операция след извършената обмяна на валута;
5. вальора на задължаване на платежната
сметка или датата на получаване на платежното нареждане.
(2) В рамковия договор следва да се предвиди, че платецът може да поиска информацията
по ал. 1 да му бъде предоставена или осигурена
на разположение поне веднъж месечно, безплатно и по уговорен начин, който позволява
на платеца да съхранява и възпроизвежда
информацията в непроменен вид.
Информация, предоставяна на получателя относно отделни платежни операции по рамков
договор
Чл. 66. (1) След изпълнението на отделна
платежна операция по рамков договор доставчикът на платежни услуги предоставя на
получателя своевременно на хартиен или друг
дълготраен носител следната информация:
1. регистрационен номер и информация
относно платеца, както и всяка друга информация, придружаваща платежната операция;
2. стойността на платежната операция,
изразена във валутата, в която е заверена
платежната сметка на получателя;
3. данни за размера на всички такси и
лихви, дължими от получателя във връзка
с платежната операция, представени по вид
и стойност;
4. обменния курс, използван при платежната
операция от доставчика на платежни услуги
на получателя, и стойността на платежната
операция преди обмяната на валута;
5. вальора на заверяване на сметката на
получателя.
(2) В рамковия договор следва да се предвиди, че информацията по ал. 1 се предоставя
или осигурява на разположение на получателя
поне веднъж месечно, безплатно и по уговорен начин, който позволява на получателя да
съхранява и възпроизвежда информацията в
непроменен вид.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ
Раздел I
Общи положения
Приложно поле
Чл. 67. (1) Изискванията на тази глава се
прилагат за платежни операции във валута
на държава членка, когато доставчикът на
платежни услуги на платеца и доставчикът
на платежни услуги на получателя или единственият доставчик на платежни услуги по
платежната операция се намират на територията на Европейския съюз.
(2) Изискванията на тази глава с изключение на чл. 86 – 88 се прилагат и за платежни
операции във валута, различна от валутата
на държава членка, когато доставчикът на
платежни услуги на платеца и доставчикът
на платежни услуги на получателя или единственият доставчик на платежни услуги по
платежната операция се намират на територията на Европейския съюз, по отношение на
онези части от платежната операция, които
се извършват в Европейския съюз.
(3) Изискванията на тази глава с изключение
на чл. 68, ал. 2 и 4, чл. 82, 86, чл. 87, ал. 2,
чл. 91, 92, чл. 93, ал. 1 и чл. 95 се прилагат
и за платежни операции във всички валути,
когато само един от доставчиците на платежни
услуги се намира в рамките на територията
на Европейския съюз, по отношение на онези части от платежната операция, които се
извършват в Европейския съюз.
(4) Когато ползвателят на платежна услуга
не е потребител, ползвателят на платежни
услуги и доставчикът на платежни услуги
могат да договорят, че в отношенията им
няма да се прилагат чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 4
и 5, чл. 78, 80, чл. 82, ал. 2 и 3, чл. 85, 91, 92
и чл. 93, ал. 1, както и да договорят срок,
различен от предвидения в чл. 77.
(5) Българската народна банка определя
с наредба реда и условията за откриване на
платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни
инструменти.
Приложими такси
Чл. 68. (1) Доставчикът на платежни услуги не може да начислява на ползвателите
на платежни услуги такси за изпълнение на
своите информационни задължения или за
предприемане на коригиращи и предпазни
мерки, освен когато в тази глава е предвидено
друго. Ако се допуска начисляване на такси,
те се договарят между ползвателя на платежни услуги и доставчика на платежни услуги
и трябва да съответстват на действителните
разходи на доставчика на платежни услуги.
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(2) При платежни операции, които се извършват на територията на Европейския съюз
и при които доставчиците на платежни услуги
както на платеца, така и на получателя или
единственият доставчик на платежни услуги
по платежната операция са на територията
на Европейския съюз, получателят заплаща
таксите, които се събират от неговия доставчик на платежни услуги, а платецът заплаща
таксите, които се събират от неговия доставчик
на платежни услуги.
(3) Доставчикът на платежни услуги не
може да препятства получателя да изисква от
платеца заплащането на такси, да му предлага
отстъпка или по друг начин да го насочва към
използването на даден платежен инструмент,
като всички приложени такси не трябва да
надвишават преките разходи, направени от
получателя за използването на конкретния
платежен инструмент.
(4) Получателят не може да изисква от
платеца заплащането на такси за използването
на платежни инструменти, свързани с карти,
както и за платежните услуги, по отношение на
които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
14 март 2012 г. за определяне на технически
и бизнес изисквания за кредитни преводи и
директни дебити в евро и за изменение на
Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от
30 март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 260/2012“.
(5) Услуги, които осигуряват технически
изпълнението на платежна операция, в това
число използването на съответните комуникационни услуги за размяна на финансови
съобщени я в стан дарт изи ран формат, се
включват в таксата за съответната платежна
операция.
(6) Доставчик на платежни услуги начислява на ползвател на платежни услуги еднакви
такси за плащания в евро на територията
на страната и за презгранични плащания в
рамките на Европейския съюз, които са на
еднаква стойност и с един и същ вальор и които
имат еднакви характеристики по отношение
на иницииране, извършване и приключване
на плащането.
Изключения за платежни инструменти и електронни пари на ниска стойност
Чл. 69. (1) За платежни инструменти и
електронни пари, които според рамковия
договор се използват само за извършване на
отделни платежни операции, които не надвишават 60 лв. или тяхната равностойност в
чуждестранна валута или които имат лимит
на плащанията от 300 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута, или на
които се съхраняват средства, които в нито
един момент не надхвърлят 300 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута,
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доставчиците на платежни услуги могат да
уговорят с ползвателите на платежни услуги:
1. да не се прилагат чл. 75, т. 2, чл. 76,
ал. 1, т. 4 – 6 и чл. 80, ал. 5 и 6, ако платежният инструмент не позволява блокиране
или предотвратяване на по-нататъшното му
използване;
2. да не се прилагат чл. 78, 79 и чл. 80,
ал. 1, 2, 3, 5 и 6, ако по причини, присъщи
на платежния инструмент, доставчикът на
платежни услуги не е в състояние да докаже,
че платежната операция е била разрешена;
3. че доставчикът на платежни услуги
няма да има задължението по чл. 84, ал. 1,
2 и 3 да предоставя уведомление за отказ
за изпълнение на платежно нареждане, ако
причините за този отказ са очевидни с оглед
на конкретните обстоятелства;
4. че платецът няма да има право да отменя
платежното нареждане, след като е предал
платежното нареждане или след като е дал
съгласието си за изпълнение на платежната
операция на получателя;
5. да се прилагат срокове за изпълнение,
различни от установените в чл. 87, ал. 2 – 7.
(2) Разпоредбите на чл. 79 и 80 се прилагат
и за електронни пари, освен ако доставчикът
на платежни услуги на платеца няма възможност да блокира платежната сметка, по
която се съхраняват електронните пари, или
да блокира платежния инструмент.
(3) Изискванията на Регламент (ЕС) 2015/847
на Европейския парламент и на Съвета от
20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1781/2006, наричан понататък „Регламент (ЕС) 2015/847“, може да
не се прилагат при изпълнение на наличен
паричен превод на стойност до 300 лв. към
платежна сметка на територията на страната,
която позволява плащане единствено за доставка на стоки или услуги, ако са изпълнени
следните условия:
1. доставчикът на платежни услуги на получателя е задължен субект съгласно Закона
за мерките срещу изпирането на пари; и
2. доставчикът на платежни услуги на получателя е в състояние посредством уникален
идентификатор на трансакцията по смисъла
на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) 2015/847 да
проследи чрез получателя превод на средства
от лице, което има споразумение с получателя
за доставка на стоки или услуги.
Раздел II
Разрешаване на платежни операции
Съгласие и оттегляне на съгласието
Чл. 70. (1) Платежната операция е разрешена, ако платецът я е наредил или е дал
съгласие за изпълнението є. При липса на
съгласие платежната операция е неразрешена.
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(2) Разрешението от платеца се дава преди
изпълнението на платежната операция или
ако е уговорено между платеца и неговия
доставчик на платежни услуги – след изпълнението на операцията.
(3) Съгласието за изпълнение на платежна операция или на поредица от платежни
операции се дава по ред и начин, уговорени
между платеца и съответния доставчик или
съответните доставчици на платежни услуги.
Съгласието за изпълнение на платежната операция може да бъде дадено и чрез получателя
или доставчика на услуги по иницииране на
плащане.
(4) Нареждането или съгласието на платеца
за изпълнение на платежна операция може да
се оттегли от платеца по всяко време, но не
пo-късно от момента, в който платежната операция е станала неотменима съгласно чл. 85.
(5) При оттеглянето на съгласието за изпълнение на поредица от платежни операции
всички бъдещи платежни операции се смятат
за неразрешени.
Потвърждение за наличието на средства
Чл. 71. (1) Доставчикът на платежни услуги,
обслужващ сметка, при поискване от доставчик
на платежни услуги, който издава платежни
инструменти, свързани с карти, незабавно
потвърждава дали сумата, необходима за изпълнението на платежна операция, свързана
с карта, е налична по платежната сметка на
платеца, ако са изпълнени следните условия:
1. платежната сметка на платеца е достъпна
онлайн към момента на искането;
2. платецът е дал изрично съгласие на
доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметка, да дава потвърждение дали сумата, съответстваща на определена платежна
операция, свързана с карта, е налична по
платежната сметка на платеца;
3. съгласието по т. 2 е дадено, преди да бъде
направено първото искане за потвърждение.
(2) Доставчикът на платежни услуги, който
издава платежни инструменти, може да поиска потвърждение по ал. 1, ако са изпълнени
следните условия:
1. платецът е дал изрично съгласие на доставчика на платежни услуги да иска такова
потвърждение;
2. платецът е инициирал платежната операция, свързана с карта, като е използвал
платежен инструмент, свързан с карта, издаден
от доставчика на платежни услуги, и
3. преди всяко искане за потвърждение
доставчикът на платежни услуги, който издава
платежни инструменти, удостоверява своята
идентичност пред доставчика на платежни
услуги, обслужващ сметката, и се свързва
с него по сигурен начин в съответствие с
изискв ания, посочени в делегиран акт, който
Европейската комисия приема на основание
чл. 98, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366.
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(3) Потвърждението по ал. 1 представлява
само положителен или отрицателен отговор,
без да се предоставя извлечение от сметката.
Потвърждението не се съхранява или използва
за други цели освен за изпълнение на платежната операция, свързана с карта.
(4) Потвърждението по ал. 1 не дава право
на доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката, да блокира средства по платежната
сметка на платеца.
(5) Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, при поискване от страна
на платеца му предоставя идентификационните
данни на доставчика на платежни услуги,
който издава платежни инструменти, както
и дадения отговор по ал. 3.
(6) Алинеи 1 – 5 не се прилагат за платежни операции, инициирани чрез платежни
инструменти, свързани с карти, по които се
съхраняват електронни пари.
Достъп до платежна сметка при услуги по
иницииране на плащане
Чл. 72. (1) Доставчик на услуги по иниции
ране на плащане може да предоставя услуги
по чл. 4, т. 7 на платеца само ако платежната
сметка е достъпна онлайн.
(2) Когато платецът е дал съгласие по чл. 70
за изпълнение на плащане, доставчикът на
платежни услуги, обслужващ сметката, при
спазване на задълженията си по ал. 4 гарантира правото на платеца да използва услугата
по иницииране на плащане.
(3) Доставчикът на услуги по иницииране
на плащане:
1. в нито един момент не държи средствата
на платеца във връзка с предоставянето на
услугата по иницииране на плащане;
2. гарантира, че персонализираните средства за сигурност на ползвателя на платежни
услуги не са достъпни за други лица и че те
се предават от доставчика на услуги по иницииране на плащане по сигурен и ефикасен
начин;
3. гарантира, че всяка друга информация
относно ползвателя на платежната услуга,
получена при предоставянето на услугите по
иницииране на плащане, се предоставя само
на получателя и само с изричното съгласие
на ползвателя на платежни услуги;
4. при всяко инициирано плащане удостоверява своята идентичност пред доставчика
на платежни услуги, обслужващ сметката на
платеца, и се свързва с него, с платеца и с
получателя по сигурен начин в съответствие с
изисквания, посочени в делегиран акт, който
Европейската комисия приема на основание
чл. 98, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;
5. не съхранява чувствителни данни за плащанията на ползвателя на платежни услуги;
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6. не изисква от ползвателя на платежни
услуги други данни освен необходимите за
предоставяне на услугата по иницииране на
плащане;
7. не използва, обработва или съхранява
данни за цели, различни от изпълнението на
услугата по иницииране на плащане, която
платецът изрично е поискал;
8. не променя сумата, получателя или
друга информация във връзка с платежната
операция.
(4) Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, е длъжен:
1. да се свързва по сигурен начин с доставчиците на услуги по иницииране на плащане
в съответствие с изисквания, посочени в
делегиран акт, който Европейската комисия
приема на основание чл. 98, параграф 4 от
Директива (ЕС) 2015/2366;
2. веднага след получаване на платежното
нареждане от доставчика на услуги по иницииране на плащане да предостави или да
осигури на разположение цялата информация
относно инициирането на платежната операция, както и друга информация, достъпна за
него, във връзка с изпълнението на платежната операция към доставчика на услуги по
иницииране на плащане;
3. да прилага еднакви условия към платежни нареждания, предадени чрез доставчик на
услуги по иницииране на плащане, и платежни
нареждания, предадени пряко от платеца, по
отношение на срокове, приоритет или такси,
освен ако не са налице обективни причини
за прилагане на различни условия.
(5) Предоставянето на услуги по иницииране на плащане може да се извършва и без
да е сключен договор за това между доставчика на услуги по иницииране на плащане и
доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката.
Достъп до информация за платежна сметка
и ползването є при услуги по предоставяне на
информация за сметка
Чл. 73. (1) Ползвателят на платежни услуги
има правото да използва услуги по чл. 4, т. 8
само когато платежната сметка е достъпна
онлайн.
(2) Доставчикът на услуги по предоставяне
на информация за сметка е длъжен:
1. да предоставя услугите, ако е налице
изрично съгласие на ползвателя на платежни
услуги;
2. да гарантира, че персонализираните средства за сигурност на ползвателя на платежни
услуги не са достъпни за други лица освен
за ползвателя и издателя на персонализирани
средства за сигурност и че когато същите се
предават от него, това става по сигурен и
ефикасен начин;
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3. при всяко установяване на връзка удостоверява своята идентичност пред съответния
доставчик на платежни услуги, обслужващ
сметката на ползвателя на платежни услуги,
и се свързва с него и с ползвателя на платежни услуги по сигурен начин в съответствие с
изисквания, посочени в делегиран акт, който
Европейската комисия приема на основание
чл. 98, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366;
4. да използва само информация от определени платежни сметки и свързаните с тях
платежни операции;
5. да не изисква чувствителни данни за
плащанията, свързани с платежните сметки;
6. да не използва, обработва или съхранява
данни за цели, различни от изпълнението на
услугата по предоставяне на информация за
сметка, която ползвателят на платежни услуги
изрично е поискал.
(3) Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, е длъжен по отношение на
платежната сметка:
1. да се свързва по сигурен начин с доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка в съответствие с изисквания,
посочени в делегиран акт, който Европейската
комисия приема на основание чл. 98, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/2366, и
2. да прилага еднакви условия към исканията за данни, предадени чрез доставчик
на услуги по предоставяне на информация за
сметка, и такива, предадени пряко до него,
освен ако са налице обективни причини да
прилага различни условия.
(4) Услуги по предоставяне на информация
за сметка могат да се извършват и без да е
сключен договор за това между доставчика
на услуги по предоставяне на информация
за сметка и доставчика на платежни услуги,
обслужващ сметката.
Ограничения при използване на платежен инструмент и на достъпа до платежни сметки
от страна на доставчиците на платежни услуги
Чл. 74. (1) В случаите, когато се дава съг
ласие чрез използване на конкретен платежен
инструмент, платецът и неговият доставчик на
платежни услуги могат да договорят лимити
на платежните операции, изпълнени чрез
платежния инструмент.
(2) Когато е уговорено в рамковия договор,
доставчикът на платежни услуги има право да
блокира използването на платежен инструмент
по обективни причини, свързани със:
1. сигурността на платежния инструмент;
2. съмнение за неразрешена употреба на
платежен инструмент;
3. употреба на платежния инструмент с
цел измама;
4. значително нараснал риск платецът да
не е в състояние да изпълни задължението
си за плащане – при платежни инструменти
с предоставяне на кредит.
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(3) В случаите по ал. 2 при възможност преди блокирането или най-късно непосредствено
след това доставчикът информира платеца за
блокирането на платежния инструмент и за
причините, наложили блокирането, освен ако
даването на такава информация не е позволено
поради съображения за сигурност или с оглед
на спазването на нормативни изисквания,
препятстващи информирането на платеца.
(4) Доставчикът на платежни услуги деблокира платежния инструмент или го замества
с нов платежен инструмент, след като причините за блокирането отпаднат.
(5) Доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка, може да откаже достъп до
платежна сметка на доставчик на услуги по
предоставяне на информация за сметка или
на доставчик на услуги по иницииране на
плащане по обективни и подкрепени с доказателства причини, свързани с неразрешен
достъп или достъп до платежната сметка с цел
измама от страна на доставчика на услуги по
предоставяне на информация за сметка или
на доставчика на услуги по иницииране на
плащане, включително неразрешено иницииране на платежна операция или иницииране
на платежна операция с цел измама.
(6) В случаите по ал. 5 доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметка, информира
платеца за отказа на достъп до платежната
сметка и за причините за това в уговорената
форма, при възможност – преди да е отказан
достъп или най-късно непосредствено след
това, освен когато даването на такава информация не е позволено поради съображения
за сигурност или с оглед на спазването на
нормативни изисквания, препятстващи информирането на платеца.
(7) Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, позволява достъп до платежната сметка веднага след като причините
за отказа на достъп по ал. 5 отпаднат.
(8) Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, незабавно уведомява БНБ
за обстоятелствата по ал. 5, свързани с доставчика на услуги по предоставяне на информация за сметка или с доставчика на услуги
по иницииране на плащане, като предоставя
съответните данни по случая. Българската
народна банка може да предприема действия
след преценка на конкретните обстоятелства.
Задължения за ползвателя на платежни услуги
по отношение на платежните инструменти и
персонализираните средства за сигурност
Чл. 75. Ползвателят на платежни услуги,
който има право да използва определен платежен инструмент, има следните задължения:
1. да използва платежния инструмент в
съответствие с условията за неговото издаване
и използване, които трябва да са обективни,
недискриминационни и пропорционални;
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2. да уведомява доставчика на платежни
услуги или упълномощено от него лице за
загубване, кражба, присвояване или нераз
решена употреба на платежния инструмент
незабавно след узнаването;
3. след получаване на платежния инструмент да предприеме всички разумни действия
за запазване на неговите персонализирани
средства за сигурност, включително да не
записва каквато и да е информация за тези
средства за сигурност върху платежния инструмент и да не съхранява такава информация
заедно с платежния инструмент.
Задължения на доставчика на платежни услуги
по отношение на платежните инструменти
Чл. 76. (1) Доставчикът на платежни услуги, който издава платежен инструмент, има
следните задължения:
1. да осигури недостъпност на персонализираните средства за сигурност на платежния
инструмент за лица, различни от ползвателя
на платежни услуги, който има право да
използва платежния инструмент, без да се
засягат задълженията на ползвателя на платежни услуги по чл. 75;
2. да не изпраща платежен инструмент,
когато такъв не е поискан, освен в замяна
на платежен инструмент, вече притежаван от
ползвателя на платежни услуги;
3. да съхранява в 5-годишен срок информацията, която позволява проследяване на операциите, извършвани с платежния инструмент;
4. да създаде необходимите технически и
други условия за приемане на уведомление от
ползвателя на платежни услуги по чл. 75, т. 2
по всяко време, а при искане за деблокиране по
чл. 74, ал. 4 – в рамките на работното време;
5. при поискване, отправено от ползвателя на платежни услуги, в срок до 18 месеца,
считано от датата на уведомлението по чл. 75,
т. 2, да му предостави съответните доказателства, че ползвателят е направил такова
уведомление;
6. да предоставя на ползвателя на платежни услуги възможност да извърши безплатно
уведомлението по чл. 75, т. 2, като може да
начислява само стойността на разходите за
замяна, пряко свързани с платежния инструмент, ако има такива;
7. след уведомление по чл. 75, т. 2 да предотвратява своевременно всяко използване
на платежния инструмент;
8. да гарантира, че прилага спрямо ползвателя на платежни услуги, който има право да
използва платежния инструмент, изискванията
на глава четвърта и на тази глава.
(2) Доставчикът на платежни услуги носи
риска от неправомерно използване при изпращането на платежен инструмент на платеца,
както и при изпращането на персонализирани
средства за сигурност на платежен инструмент.
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Уведомяване и корекции във връзка с неразрешени или неточно изпълнени платежни операции
Чл. 77. (1) Доставчикът на платежни услуги
коригира неразрешена или неточно изпълнена
платежна операция само ако ползвателят на
платежни услуги го е уведомил без неоснователно забавяне, след като е узнал за такава операция, която поражда възможност за
предявяване на правата му, включително по
смисъла на чл. 91, 92 и чл. 93, ал. 1, но не покъсно от 13 месеца от датата на задължаване
на сметката му.
(2) Смята се, че ползвателят на платежни
услуги е узнал за неразрешената или неточно
изпълнената платежна операция най-късно
с получаването на информацията по чл. 57,
ал. 1 или чл. 65, ал. 1.
(3) Срокът по ал. 1 не се прилага, когато
доставчикът на платежни услуги не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация за платежната операция съгласно
глава четвърта.
(4) Когато участва доставчик на услуги по
иницииране на плащане, коригирането по
ал. 1 се извършва от доставчика на платежни
услуги, обслужващ сметката.
Доказване на автентичността и точното
изпълнение на платежна операция
Чл. 78. (1) Когато ползвателят на платежна услуга твърди, че не е разрешавал
изпълнението на платежна операция или че
е налице неточно изпълнена платежна операция, доставчикът на платежната услуга носи
доказателствената тежест при установяване
автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяването,
както и за това, че операцията не е засегната
от техническа повреда или друг недостатък
в услугата, предоставена от доставчика на
платежни услуги.
(2) В случаите, когато платежната операция е инициирана чрез доставчик на услуги
по иницииране на плащане, в рамките на
неговото участие той носи доказателствената
тежест при установяване на автентичността на платежната операция, нейното точно
регистриране и това, че операцията не е
засегната от техническа повреда или от друг
недостатък, свързан с платежната услуга, за
която той отговаря.
(3) Установяването на автентичността е
процедура, която позволява на доставчика
на платежна услуга да провери правомерното
използване на конкретен платежен инструмент, включително неговите персонализирани
средства за сигурност. Използването на конкретен платежен инструмент се определя от
правилата и процедурите на доставчика на
платежни услуги по изпълнение на съответната платежна операция.
(4) Когато ползвателят на платежна услуга
твърди, че не е разрешавал платежна операция,
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регистрираното от доставчика на платежни услуги, включително от доставчика на услуги по
иницииране на плащане, когато е приложимо,
използване на платежен инструмент не е достатъчно доказателство, че платежната операция
е била разрешена от платеца или че платецът
е действал чрез измама, или че умишлено или
при груба небрежност не е изпълнил някое
от задълженията си по чл. 75. Доставчикът на
платежни услуги, включително доставчикът
на услуги по иницииране на плащане, когато
е приложимо, представя доказателства, че е
налице измама или груба небрежност от страна
на ползвателя на платежни услуги.
Отговорност на доставчика на платежни
услуги за неразрешени платежни операции
Чл. 79. (1) В случай на неразрешена платежна операция доставчикът на платежни услуги
на платеца му възстановява незабавно стойността на неразрешената платежна операция
и във всеки случай не по-късно от края на
следващия работен ден, след като е забелязал или е бил уведомен за операцията, освен
когато доставчикът на платежни услуги на
платеца има основателни съмнения за измама
и уведоми съответните компетентни органи
за това. Когато е необходимо, доставчикът
на платежни услуги на платеца възстановява
платежната сметка на платеца в състоянието,
в което тя би се намирала, ако не беше изпълнена неразрешената платежна операция.
Вальорът за заверяване на платежната сметка
на платеца е не по-късно от датата, на която
сметката е била задължена със сумата на
неразрешената платежна операция.
(2) Когато платежната операция е инициирана чрез доставчик на услуги по иницииране
на плащане, доставчикът на платежни услуги,
обслужващ сметката, възстановява незабавно
и във всеки случай не по-късно от края на
следващия работен ден сумата по неразрешената платежна операция и когато е приложимо,
възстановява задължената платежна сметка
в състоянието, в което би се намирала, ако
не беше изпълнена неразрешената платежна
операция.
(3) Когато доставчикът на услуги по иницииране на плащане носи отговорност за
неразрешената платежна операция, по искане
на доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката, незабавно обезщетява последния
за претърпените вреди и сумите, платени в
резултат на възстановяването на средствата
на платеца, включително сумата по неразрешената платежна операция.
(4) Доставчикът на услуги по иницииране
на плащане носи доказателствената тежест
съгласно чл. 78, ал. 2 при установяване на
автентичността на платежната операция в
рамките на неговото участие, нейното точно
регистриране, както и за това, че операцията
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не е засегната от техническа повреда или от
друг недостатък, свързан с платежната услуга, за която доставчикът по иницииране на
плащане отговаря.
(5) Алинеи 1 – 4 се прилагат и за електронни пари, освен когато доставчикът на
платежни услуги на платеца няма възможност
да блокира платежната сметка, по която се
съхраняват електронните пари или платежният инструмент.
Отговорност на платеца за неразрешени платежни операции
Чл. 80. (1) Разпоредбата на чл. 79 не се
прилага и платецът може да понесе загубите,
свързани с всички неразрешени платежни
операции, произтичащи от използването на
изгубен, откраднат или незаконно присвоен
платежен инструмент, до максимален размер,
договорен между доставчика на платежни
услуги и ползвателя, но не повече от 100 лв.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато:
1. загубата, кражбата или незаконното
присвояване на платежния инструмент не са
могли да бъдат установени от платеца преди
плащането, освен когато платецът е действал
с цел измама, или
2. вредата е била причинена от действие
или бездействие на служител, на представител или на клон на доставчика на платежни
услуги или на подизпълнителя.
(3) Платецът понася всички загуби, свързани
с неразрешени платежни операции, когато ги е
причинил чрез измама или с неизпълнението
на едно или повече от задълженията си по
чл. 75 умишлено или поради груба небрежност. В тези случаи платецът понася вредите
независимо от размера им.
(4) Когато доставчикът на платежни услуги
на платеца не изисква задълбочено установяване на идентичността на клиента, платецът
не понася загуби, освен когато е действал с
цел измама. Когато получателят или доставчикът на платежни услуги на получателя не
успее да приеме задълбоченото установяване
на идентичността на клиента, той възстановява имуществените вреди, причинени на
доставчика на платежни услуги на платеца.
(5) След уведомяването по реда на чл. 75,
т. 2 платецът не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използването на
изгубен, откраднат или незаконно присвоен
платежен инструмент, с изключение на случаи
те, когато платецът е действал чрез измама.
(6) Когато доставчикът на платежни услуги
не осигури подходящи начини за уведомление
по всяко време за изгубен, откраднат или
незаконно присвоен платежен инструмент
съгласно изискванията на чл. 76, ал. 1, т. 4,
платецът не носи отговорност за имуществените вреди, произтичащи от използването
на този платежен инструмент, с изключение
на случаите, когато платецът е действал чрез
измама.
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(7) Алинеи 1 – 6 се прилагат и за електронни пари, освен когато доставчикът на
платежни услуги на платеца няма възможност
да блокира платежната сметка, по която се
съхраняват електронните пари, или да блокира
платежния инструмент.
Платежни операции, при които сумата по операцията не е предварително известна
Чл. 81. (1) В случай че платежна операция
е инициирана от получателя или чрез него
във връзка с платежна операция, свързана
с карта, и точната сума по операцията не е
известна към момента, в който платецът дава
съгласието си за изпълнение на платежната
операция, доставчикът на платежни услуги на
платеца може да блокира средства по платежната сметка на платеца само когато платецът
е дал съгласие за блокиране на точен размер
на средства.
(2) След като получи информация за точния
размер на сумата по платежната операция и
най-късно веднага след получаването на платежно нареждане, доставчикът на платежни
услуги на платеца своевременно освобождава
средствата, блокирани по платежната сметка
на платеца по ал. 1.
Възстановяване на средства по платежна операция, извършена по инициатива на или чрез
получателя
Чл. 82. (1) Платецът има право да поиска
от своя доставчик на платежни услуги възстановяване на цялата сума по вече изпълнена
и разрешена платежна операция, когато тя е
наредена от или чрез получателя и са спазени
следните условия:
1. към момента на даване на разрешението
за изпълнение на платежната операция не е
посочена нейната точна стойност, и
2. стойността на платежната операция
надвишава очакваната от платеца стойност
с оглед на неговите предходни разходи за
подобни операции, условията на рамковия
договор и други специфични за случая обстоятелства.
(2) Искането за възстановяване на средства
по реда на ал. 1 се отправя от платеца в срок
до 56 дни от датата, на която е била задължена сметката му. По искане на доставчика
на платежни услуги платецът представя доказателства относно наличието на условията
по ал. 1.
(3) Доставчикът на платежни услуги на
платеца в срок до 10 работни дни от получаването на искането възстановява на платеца
цялата сума на платежната операция или
отказва възстановяването є, като посочва
основанията за отказ и органите, пред които
платецът може да направи възражение, ако
не приема изложените основания за отказ.
В случаите по ал. 7 доставчикът не може да
откаже възстановяване на сумата.
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(4) Възстановяването включва цялата сума
по изпълнената платежна операция, като вальорът за заверяване на платежната сметка
на платеца е не по-късно от датата, на която
сметката е била задължена със сумата на
платежната операция.
(5) За целите на ал. 1, т. 2 платецът не
може да се позовава на причини, свързани с
извършена обмяна на валута, когато е приложен референтният обменен курс, уговорен
с доставчика на платежни услуги.
(6) В рамковия договор между платеца и
неговия доставчик на платежни услуги може
да се уговори, че платецът няма да има право на възстановяване по ал. 1, когато е дал
съгласието си за изпълнение на платежната
операция директно на своя доставчик на
платежни услуги и доставчикът на платежни
услуги или получателят е предоставил или е
осигурил на разположение на платеца информация за предстоящата платежна операция
по договорен начин най-малко 28 дни преди
датата на изпълнение на платежната операция.
(7) При директни дебити по член 1 от Регламент (ЕС) № 260/2012 платецът има право
на безусловно възстановяване на средствата
в рамките на сроковете по ал. 2 и 3.
Раздел III
Изпълнение на платежни операции
Получаване на платежно нареждане
Чл. 83. (1) Моментът на получаване на
платежното нареждане е моментът, в който
доставчикът на платежни услуги на платеца
получава платежното нареждане по договорените между страните ред и начин за получаване на платежното нареждане. Сметката на
платеца не се задължава преди получаването
на платежното нареждане.
(2) Когато моментът на получаване не е
работен ден за доставчика на платежни услуги
на платеца, платежното нареждане се смята
за получено на следващия работен ден.
(3) Доставчикът на платежни услуги може
да определи краен срок в рамките на работния
ден, след който всяко платежно нареждане се
смята за получено на следващия работен ден.
(4) Когато ползвателят на платежни услуги,
който подава платежно нареждане, и неговият
доставчик се уговорят платежното нареждане
да бъде изпълнено на определен ден или в деня,
следващ изтичането на определен срок, или
в деня, в който платецът предостави на своя
доставчик на платежни услуги необходимите
средства за изпълнение на нареждането, за
момент на получаване на платежното нареждане се смята уговореният ден, а когато този
ден не е работен за доставчика на платежни
услуги – следващият работен ден.
Отказ за изпълнение на платежно нареждане
Чл. 84. (1) Когато доставчикът на платежни услуги откаже изпълнението на платежно
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нареждане или откаже да инициира платежна
операция, отказът и ако е възможно, причините
за него и процедурата за поправяне на фактическите грешки, довели до отказ, трябва да се
съобщят на ползвателя на платежни услуги,
освен когато е налице забрана за предоставяне
на подобна информация съгласно друг закон
или акт на Европейския съюз.
(2) Доставчикът на платежни услуги предоставя или осигурява на разположение на
ползвателя на платежни услуги уведомлението
по ал. 1 своевременно и по договорен с ползвателя начин в сроковете по чл. 87, ал. 2 – 8.
(3) В рамковия договор може да се предвиди възможност доставчикът на платежни
услуги да начисли такса, съответстваща на
действителните му разходи, за предоставяне на
уведомление, когато отказът за изпълнение на
платежно нареждане е обективно обоснован.
(4) Когато са налице всички предвидени
в рамковия договор условия, доставчикът на
платежни услуги на платеца няма право да
откаже изпълнението на разрешено платежно
нареждане, независимо дали е подадено от платеца, включително чрез доставчик на услуги
по иницииране на плащане, или от, или чрез
получателя, освен когато за изпълнението на
нареждането е налице ограничение съгласно
нормативен акт.
(5) За целите на чл. 87, ал. 2 – 6, чл. 91,
92 и чл. 93, ал. 1 платежно нареждане, чието
изпълнение е отказано, се смята за неполучено.
Неотменимост на платежното нареждане
Чл. 85. (1) Ползвателят на платежни услуги
не може да отменя платежното нареждане след
получаването му от доставчика на платежни
услуги на платеца.
(2) Когато платежната операция се извършва по инициатива на доставчик на услуги по
иницииране на плащане или от получателя,
или чрез него, платецът не може да отменя
платежното нареждане, след като е дал съгласие на доставчика на услуги по иницииране
на плащане да инициира платежната операция или след като е дал своето съгласие за
изпълнение на платежната операция в полза
на получателя.
(3) В случаите по чл. 83, ал. 4 ползвателят
на платежни услуги може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния
ден, предхождащ уговорения ден.
(4) При директен дебит платецът може да
отмени платежното нареждане най-късно до
края на работния ден, предхождащ уговорения
ден за задължаване на сметката му.
(5) С лед из т и ча не т о на срокове т е по
ал. 1 – 4, но не по-късно от заверяването на
сметката на получателя, платежното нареждане може да се отмени само при съгласие за
това между ползвателя на платежни услуги и
съответния доставчик, като в случаите по ал. 2
и 4 се изисква и съгласието на получателя.
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(6) Съответният доставчик на платежни
услуги има право да начисли такса за отменяне на платежното нареждане, когато такава
възможност е предвидена в рамковия договор.
Преведени и получени суми по платежното
нареждане
Чл. 86. (1) Доставчикът или доставчиците
на платежни услуги на платеца, доставчикът
или доставчиците на платежни услуги на получателя и всички посредници на доставчиците
на платежни услуги са длъжни да преведат в
пълен размер сумата по платежната операция,
без да удържат такси от нея.
(2) Не се допускат частични преводи по
отделни платежни нареждания или искания
за директен дебит.
(3) Получателят и доставчикът на платежни
услуги могат да договорят, че съответният
доставчик на платежни услуги има право
да удържи таксите си от преведената сума,
преди да завери сметката на получателя. В
предоставената на получателя информация
стойността на платежната операция се посочва
отделно от размера на таксите, които ще се
удържат от нея.
(4) В случай на удържане на такси, различни
от посочените в ал. 3, доставчикът на платежни услуги на платеца осигурява получаването
на цялата сума по платежната операция от
получателя, а когато платежната операция е
извършена по инициатива на или чрез получателя, неговият доставчик на платежни услуги
осигурява получаването на цялата сума по
платежната операция от получателя.
Раздел IV
Срок за изпълнение и вальор
Срок за изпълнение на платежни операции в
левове, евро и платежни операции, свързани с
еднократна обмяна на валута между лев и евро
Чл. 87. (1) Сроковете за изпълнение на
платежни операции по този член се прилагат
за платежни операции:
1. в левове;
2. в евро;
3. свързани с еднократна обмяна на валута
между лев и евро, при условие че обмяната
се извършва в Република България, както и в
случаи на презгранични платежни операции,
когато платежната операция се извършва в евро.
(2) Доставчикът на платежни услуги на
платеца е длъжен да осигури заверяването на
платежната сметка на доставчика на платежни
услуги на получателя със сумата на платежната
операция до края на следващия работен ден
след момента на получаване на платежното
нареждане. Този срок може да се удължава
с още един работен ден при иницииране на
платежни операции на хартиен носител.
(3) При изпълнението на платежни операции
в левове между доставчиците на платежни
услуги, участващи в платежна система по
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чл. 145 или в платежна система по чл. 149,
ал. 2, доставчикът на платежни услуги на
платеца осигурява заверяването на платежната
сметка на доставчика на платежни услуги на
получателя в същия работен ден, в който е
получено платежното нареждане.
(4) Доставчикът на платежни услуги по ал. 3
информира ползвателя за работното време,
в което се приемат платежни нареждания за
изпълнение през същия работен ден.
(5) Доставчикът на платежни услуги на
получателя определя вальора на заверяване
и осигурява на разположение по платежната
сметка на получателя сумата по платежната
операция след получаване на средствата от
съответния доставчик на платежни услуги
съгласно чл. 89.
(6) Доставчикът на платежни услуги на
получателя предава на доставчика на платежни услуги на платеца платежното нареждане,
дадено от или чрез получателя в рамките на
предвидените между получателя и неговия
доставчик срокове, така че да има възможност
за сетълмент на уговорената дата.
(7) Когато получателят няма платежна
сметка при доставчика на платежни услуги, средствата се осигуряват в сроковете по
ал. 2 – 6 на разположение на получателя от
доставчика на платежни услуги, който получава средствата за получателя.
(8) Когато пари в наличност са внесени
от потребител по платежна сметка при доставчика на платежни услуги във валутата, в
която е открита съответната платежна сметка,
доставчикът на платежни услуги осигурява
на разположение сумата и определя вальора
на заверяване незабавно след момента на получаване на средствата. Когато ползвателят
на платежни услуги не е потребител, сумата
се осигурява на разположение и вальорът се
определя най-късно на следващия работен ден
след получаването на средствата.
Срок за изпълнение на платежни операции в
друга валута
Чл. 88. (1) При платежни операции, различни от посочените в чл. 87, ал. 1, се прилагат сроковете по чл. 87, освен когато между
ползвателя на платежни услуги и неговия
доставчик е договорено друго.
(2) При платежни операции в рамките на
Европейския съюз договорените срокове по
ал. 1 не могат да надвишават 4 работни дни
след момента на получаване на платежното
нареждане.
Вальор на заверяване и вальор на задължаване
на платежната сметка
Чл. 89. (1) Вальорът на заверяване на платежната сметка на получателя е не по-късно от
работния ден, в който сметката на доставчика
на платежни услуги на получателя е заверена
със сумата по платежната операция.
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(2) Доставчикът на платежни услуги на
получателя осигурява на разположение на
получателя сумата по платежната операция
незабавно, след като сметката на доставчика
на платежни услуги на получателя е заверена
с тази сума, когато от страна на доставчика
на платежни услуги на получателя:
1. няма обмяна на валута, или
2. има обмяна на валута между евро и валута на държава членка или между валутите
на две държави членки.
(3) Задължението по ал. 2 се прилага и за
плащанията, извършвани при един доставчик
на платежни услуги.
(4) Вальорът на задължаване на платежната
сметка на платеца е не по-рано от момента,
в който платежната сметка се задължава със
сумата по платежната операция.
Раздел V
Отговорност
Неточен уникален идентификатор
Чл. 90. (1) Когато платежно нареждане
е изпълнено в съответствие с посочения в
него уникален идентификатор, нареждането
се смята за точно изпълнено по отношение
на получателя, посочен с уникалния идентификатор.
(2) Доставчикът на платежни услуги не
носи отговорност за неизпълнението или
неточното изпълнение на платежна операция
при неточност на посочения от ползвателя на
платежни услуги уникален идентификатор.
(3) При неизпълнение на платежна операция поради посочване на невалиден уникален
идентификатор доставчикът на платеж ни
услуги на наредителя възстановява сумата
по платежната сметка на наредителя на следващия работен ден.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 доставчикът
на платежни услуги е длъжен в рамките на
дължимата грижа да положи усилия за възстановяване на сумата по платежната операция. Когато е уговорено в рамковия договор,
доставчикът на платежни услуги може да
начисли такса за това възстановяване.
(5) Доставчикът на платежни услуги на
получателя съдейства на доставчика на платежни услуги на платеца, включително като
му предоставя цялата необходима информация
за възстановяване на средствата.
(6) В случай че възстановяване на сумата по ал. 4 не е възможно, доставчикът на
платежни услуги на платеца, при писмено
искане от страна на платеца, му предоставя
цялата налична при него информация, която
е необходима за възстановяване на средствата
по общия ред.
(7) При предоставяне на допълнителна
информация относно платежната операция,
освен посочената в чл. 54, ал. 1, т. 1 и чл. 60,
т. 2, буква „б“, доставчикът на платежни услуги носи отговорност за изпълнението на
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платежната операция само в съответствие с
уникалния идентификатор, предоставен от
ползвателя на платежни услуги.
(8) Структурата и прилагането на уникален идентификатор „Международен номер
на банкова сметка (IBAN)“ на водените от
доставчиците на платежни услуги сметки се
определя с наредба на БНБ.
Неизпълнение, неточно или забавено изпълнение
на платежни операции при плащания, наредени
от платеца
Чл. 91. (1) Когато платежно нареждане е
подадено директно от платеца, доставчикът
на платежни услуги на платеца носи отговорност пред платеца за точното изпълнение на
платежната операция, освен ако докаже пред
платеца или пред доставчика на платежни
услуги на получателя, че доставчикът на платежни услуги на получателя е получил сумата
по платежната операция в срока по чл. 87,
ал. 2, като в този случай доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност
пред получателя за точното изпълнение на
платежната операция.
(2) Когато доставчикът на платежни услуги
на платеца носи отговорност по ал. 1, той
своевременно възстановява на платеца сумата
на неизпълнената или неточно изпълнената
платежна операция и когато е приложимо,
възстановява задължената платежна сметка в
състоянието, в което тя би се намирала, ако
не е била извършена неточно изпълнената
платежна операция. Вальорът за заверяване на
платежната сметка на платеца е не по-късно
от датата, на която сметката е била задължена
със сумата на платежната операция.
(3) Когато доставчикът на платежни услуги на получателя носи отговорност по ал. 1,
той незабавно осигурява на разположение на
получателя сумата по платежната операция
и когато е приложимо, заверява платежната
сметка на получателя със съответната сума
с вальор не по-късно от датата, на която
сметката би била заверена, ако операцията е
била изпълнена точно, в съответствие с чл. 89.
(4) Когато платежната операция е изпълнена
със забава, доставчикът на платежни услуги
на получателя, при поискване от страна на
доставчика на платежни услуги на платеца,
действащ от името на платеца, заверява платежната сметка на получателя с вальор не
по-късно от датата, на която сметката би била
заверена, ако операцията е била изпълнена
без забава.
(5) В случай на неизпълнена или неточно
изпълнена платежна операция, наредена от
платеца, неговият доставчик на платежни
услуги при поискване предприема действия в
рамките на дължимата грижа за проследяване
на платежната операция и уведомява платеца
за резултата, без да изисква от платеца заплащане на такси за това.
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Неизпълнение, неточно или забавено изпълнение
на платежни операции при плащания, наредени
от получателя
Чл. 92. (1) Когато платежно нареждане е
подадено от или чрез получателя, доставчикът
на платежни услуги на получателя носи отговорност пред получателя за точното предаване
на платежното нареждане на доставчика на
платежни услуги на платеца в съответствие с
чл. 87, ал. 6. Когато доставчикът на платежни
услуги на получателя носи отговорност по тази
алинея, той незабавно предава съответното
платежно нареждане на доставчика на платежни услуги на платеца. В случай на забавено
предаване на платежното нареждане вальорът
на заверяване на платежната сметка на получателя със сумата по операцията е не по-късно
от датата, на която сметката би била заверена,
ако операцията е била изпълнена без забава.
(2) Доставчикът на платежни услуги на
получателя носи отговорност пред получателя
за изпълнението на платежната операция в
съответствие с чл. 89 и осигурява на разположение на получателя сумата по платежната
операция незабавно след заверяването на
сметката на доставчика на платежни услуги
на получателя с тази сума. Платежната сметка на получателя се заверява със сумата по
операцията с вальор не по-късно от датата,
на която сметката би била заверена, ако операцията е била изпълнена точно.
(3) В случай на неизпълнена или неточно
изпълнена платежна операция, за която доставчикът на платежни услуги на получателя
не носи отговорност по ал. 1 и 2, доставчикът на платежни услуги на платеца носи
отговорност пред платеца и възстановява на
платеца без неоснователно забавяне сумата
на неизпълнената или неточно изпълнената
платежна операция, както и сумите, необходими за привеждане на платежната сметка в
състоянието, в което тя би се намирала, ако
не е била извършена неточно изпълнената
платежна операция. Вальорът за заверяване на
платежната сметка на платеца е не по-късно
от датата, на която сметката е била задължена
със сумата на платежната операция.
(4) Алинея 3 не се прилага в случаите,
когато доставчикът на платежни услуги на
платеца докаже, че доставчикът на платежни
услуги на получателя е получил сумата по
платежната операция, дори и в случаите на
забавено изпълнение на платежната операция.
В такъв случай доставчикът на платежни
услуги на получателя заверява платежната
сметка на получателя с вальор не по-късно от
датата, на която сметката би била заверена,
ако операцията е била изпълнена точно.
(5) В случай на неизпълнена или неточно
изпълнена платежна операция, наредена от
получателя, неговият доставчик на платежни
услуги при поискване предприема действия
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в рамките на дължимата грижа за проследяване на платежната операция и уведомява
получателя за резултата, без да изисква от
него заплащане на такси за това.
Отговорност за възстановяване на такси и
лихви
Чл. 93. (1) Доставчиците на платежни
услуги носят отговорност пред съответните
ползватели за възстановяване на всички платени от тях такси, както и за възстановяване
на всички лихви, начислени на ползвателите
вследствие на неизпълнението или неточното, включително забавеното, изпълнение на
платежната операция.
(2) Ползвателите на платежни услуги имат
право и на обезщетение до пълния размер на
претърпените от тях вреди съгласно приложимото право към договора с доставчика на
платежни услуги.
Отговорност при услуги по иницииране на плащане при неизпълнение, неточно или забавено
изпълнение на платежни операции
Чл. 94. (1) Когато платежно нареждане е
подадено от платеца чрез доставчик на услуги
по иницииране на плащане, доставчикът на
платежни услуги, обслужващ сметката, възстановява на платеца сумата по неизпълнената
или неточно изпълнената платежна операция
и когато е приложимо, възстановява задължената платежна сметка в състоянието, в което
би се намирала, ако не е била извършена
неточно изпълнената платежна операция.
(2) Доставчикът на услуги по иницииране
на плащане носи доказателствената тежест,
че платежното нареждане е било получено от
доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката на платеца, в съответствие с чл. 83,
както и че в рамките на неговото участие е
установил автентичността на платежната операция, операцията е била точно регистрирана и
не е засегната от техническа повреда или друг
недостатък, свързан с неизпълнението, неточното или забавеното изпълнение на операцията.
(3) Когато доставчикът на услуги по иницииране на плащане е отговорен за неизпълнението, неточното или забавеното изпълнение на
платежна операция, той незабавно, по искане
на доставчика на платежни услуги, обслужващ
сметката, обезщетява последния за претърпените вреди и сумите, платени в резултат на
възстановяването на средствата на платеца.
Право на регресен иск
Чл. 95. Когато доставчикът на платежни
услуги носи отговорност, включително поради
неприлагане на задълбочено установяване
на идентичността на клиента съгласно този
закон поради действията на друг доставчик
на платежни услуги или на посредник, доставчикът на платежни услуги или посредникът,
който е причинил неизпълнение или неточно
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изпълнение на платежна операция, заплаща на
понеслия отговорността доставчик на платежни услуги обезщетение за всички претърпени
вреди, както и всяко друго допълнително
обезщетение, уговорено в споразуменията
между доставчиците на платежни услуги и/
или с посредниците според приложимото към
тези споразумения право.
Коригиращи преводи
Чл. 96. (1) Когато доставчикът на платежни
услуги на платеца носи отговорност пред платеца за неточно изпълнена платежна операция,
при която средствата погрешно са постъпили
по сметка с различен от посочения в платежното нареждане уникален идентификатор, или
за неразрешена платежна операция, при която
е заверена сметката на получателя със сума,
различна от посочената от платеца в платежното нареждане, или при която платежна
операция е изпълнена повече от веднъж, доставчикът на платежни услуги на платеца има
право да поиска от доставчика на платежни
услуги на получателя извършване на служебен
коригиращ превод от сметката на получателя,
по която погрешно са постъпили средствата,
в срок до 5 работни дни от датата, на която
доставчикът на платежни услуги на платеца
е възстановил сумата на неточно изпълнената
платежна операция по сметката на платеца,
но не по-късно от един месец, след като е
бил уведомен от платеца или по друг начин
за неточно изпълнената платежна операция.
(2) Когато доставчик на платежни услуги
по иницииране на плащания носи отговорност
в случаите по ал. 1, той може да отправи искане за извършване на служебен коригиращ
превод към доставчика на платежни услуги
на получателя директно или чрез доставчика
на платежни услуги, обслужващ сметката, в
срока по ал. 1.
(3) Доставчикът на платежни услуги на
получателя на неточно изпълнената или неразрешената платежна операция в срок до
5 работни дни от получаването на искането
по ал. 1 или 2 извършва коригиращ превод
от сметката на полу чателя по сметка на
доставчика на платежни услуги на платеца,
обслужващ сметка, или когато е приложимо,
по сметка на доставчик на платежни услуги
по иницииране на плащания.
(4) В случаите, когато по реда и в сроковете
по ал. 1 – 3 не е извършен служебен коригиращ превод, отношенията между страните се
уреждат по общия ред.
(5) Българската народна банка определя с
наредба условията и реда за извършване на
коригиращи преводи.
Извънредни и непредвидени обстоятелства
Чл. 97. Отговорността, предвидена в тази
глава, не се носи в случаите на извънредни и
непредвидени обстоятелства извън контрола
на страната, позоваваща се на съществуването на такива обстоятелства, последиците
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от които неизбежно биха настъпили въпреки
положените усилия за тяхното предотвратяване, както и в случаите, когато доставчикът
на платежни услуги е действал в изпълнение
на нормативно установено задължение според
законодателството на Европейския съюз или
законодателството на държава членка.
Раздел VI
Операционни рискове и рискове, свързани със
сигурността, и установяване на идентичността
Управление на операционните рискове и на
рисковете, свързани със сигурността
Чл. 98. (1) Доставчиците на платежни услуги
създават подходящи мерки за ограничаване и
контролни механизми за управление на операционните рискове, включително рисковете,
свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги, както и
установяват и поддържат ефективни процедури
за управление на инциденти, за откриване и
класифициране на значими операционни инциденти и инциденти, свързани със сигурността.
(2) Доставчиците на платеж ни усл у ги
предоставят на БНБ актуализирана и цялостна оценка на операционните рискове и
на рисковете, свързани със сигурността, във
връзка с предоставяните от тях платежни
услуги, както и на адекватността на мерките
за ограничаване и контролните механизми,
прилагани от тях спрямо тези рискове.
Докладване на инциденти
Чл. 99. (1) Доставчик на платежни услуги,
лицензиран от БНБ, при възникнал значим
операционен или свързан със сигурността
инцидент уведомява незабавно БНБ за това.
(2) Когато инцидентът засяга или може да
засегне финансовите интереси на ползвателите
на платежни услуги, доставчикът на платежни
услуги ги уведомява незабавно за инцидента
и за всички мерки, които предприема, за да
ограничи неблагоприятните последици от
инцидента.
(3) При получаването на уведомление по
ал. 1 БНБ своевременно изпраща информация
за инцидента на ЕБО и ЕЦБ. Българската
народна банка може да уведоми и други компетентни органи на територията на Република
България и когато е необходимо, предприема
действия за защита на финансовата система.
(4) Доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, предоставя на БНБ статистически
данни за измами, свързани с плащанията.
(5) Българската народна банка предоставя
на ЕБО и ЕЦБ данните по ал. 4 в обобщена
форма.
(6) Българската народна банка издава наредба по прилагането на чл. 98 и на този член.
Установяване на идентичността
Чл. 100. (1) Доставчиците на платежни
услуги прилагат задълбочено установяване на
идентичността на платеца, когато платецът:
1. достъпва платежната сметка онлайн;
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2. инициира електронна платежна операция;
3. извършва друго действие от разстояние,
при което би могло да възникне риск от измама при плащането или друга злоупотреба.
(2) При платежни операции по ал. 1, буква
„б“, инициирани от разстояние, доставчиците
на платежни услуги прилагат задълбочено установяване на идентичността на клиента чрез
променливи елементи, свързващи операцията
с конкретна сума и получател.
(3) В случаите по ал. 1 доставчикът на
платежни услуги въвежда подходящи мерки
за сигурност и защита на поверителността и
неприкосновеността на персонализираните
средства за сигурност на ползвателите на
платежни услуги.
(4) Задълбочено установяване на идентичността на клиента е процедура по установяване на идентичността, която е разработена
по начин, който защитава поверителността
на данните, и която включва използването
на два или повече от следните независими
елементи:
1. знание – нещо, което само ползвателят
знае;
2. притежание – нещо, което само ползвателят притежава;
3. характерна особеност – нещо, което
характеризира ползвателя.
(5) Нарушаването на някой от елементите по
ал. 4 не влияе на надеждността на останалите.
(6) В слу чаите, когато плащани ята са
инициирани чрез доставчик на услуги по иницииране на плащане, се прилагат ал. 2 и 3, а
в случаите, когато информацията се изисква
чрез доставчик на услуги по предоставяне на
информация за сметка, се прилагат ал. 1 и 3.
(7) Доставчикът на платежни услуги, обслужващ сметката, дава възможност на доставчика на услуги по иницииране на плащане
и на доставчика на услуги по предоставяне
на информация за сметка да разчитат на осигурените от него процедури за установяване
на идентичността на ползвателя на платежни
услуги в съответствие с ал. 1 и 3, а когато
участва доставчик на услуги по иницииране
на плащане – в съответствие с ал. 1, 2 и 3.
Г л а в а

ш е с т а

ПРОЗРАЧНОСТ И СЪПОСТАВИМОСТ НА
ТАКСИТЕ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ. ДОСТЪП ДО ПЛАТЕЖНИ
СМЕТКИ ЗА ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ
Раздел I
Общи положения
Приложно поле
Чл. 101. (1) Тази глава се прилага по отношение на платежните сметки, чрез които
потребителите могат да извършват най-малко
следното:
1. внасяне на средства по платежна сметка;
2. теглене на пари в наличност от платежна
сметка, и
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3. изпълнение и получаване на платежни
операции, включително кредитни преводи,
до и от трети лица.
(2) Разпоредбите на раздел IV от тази глава
се прилагат единствено за банки, лицензирани
от БНБ, и за клонове на банки, осъществяващи
дейност на територията на страната, които
предоставят платежни услуги на потребители. Разпоредбите на раздели II и III от тази
глава се прилагат за всички доставчици на
платежни услуги, лицензирани от БНБ, клоновете и представителите на доставчици на
платежни услуги, осъществяващи дейност на
територията на страната.
Раздел II
Прозрачност и съпоставимост на таксите,
свързани с платежна сметка
Списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
Чл. 102. (1) Българската народна банка
приема с наредба списък на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка,
който съдържа както национални, така и
стандартизирани на равнището на Европейския съюз термини.
(2) Услугите по ал. 1 са тези услуги, които
потребителите използват най-често във връзка
с техните платежни сметки и/или които носят
най-големи разходи за потребителите.
Документ с информация за таксите
Чл. 103. (1) В достат ъчен срок, преди
потребителят да бъде обвързан с договор за
платежна сметка, доставчикът на платежни
услуги трябва да му предостави на хартиен
или на друг дълготраен носител документ с
информация за таксите, съдържащ стандартизираните термини от списъка по чл. 102.
Предоставянето на документа с информация
за таксите не засяга задълженията на доставчика на платежни услуги по чл. 60, т. 3 или
по Закона за потребителския кредит.
(2) Документът по ал. 1 трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да представлява кратък и самостоятелен
документ;
2. да е представен и да е структуриран по
ясен и лесен за четене начин, като е използван
четлив шрифт;
3. да не се нарушава четливостта му, ако
цветен оригинал бъде принтиран или копиран
в черно и бяло;
4. да е съставен на български език или
на друг език, уговорен между потребителя и
доставчика на платежни услуги;
5. да е точен и да не съдържа подвеждаща
информация;
6. таксите в документа да са посочени във
валутата на платежната сметка или в друга
валута на държава членка, уговорена между
потребителя и доставчика на платежни услуги;
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7. да е озаглавен „Документ с информация за таксите“ в горната част на първата
страница непосредствено до общия символ,
който разграничава този документ от други
документи;
8. да включва текст, че документът съдържа такси за най-представителните услуги,
свързани с платежна сметка, и че пълна
преддоговорна и договорна информация за
всички услуги е налична в други документи.
(3) Когато една или повече услуги се предлагат като част от пакет от услуги, свързани с
платежна сметка, в документа с информация
за таксите се посочват таксата за целия пакет,
услугите, включени в пакета, и техният брой,
както и допълнителна такса за всяка услуга
извън броя на услугите, за които се дължи
пакетна такса.
(4) Документът с информация за таксите се
изготвя в стандартизиран формат и съдържа
общ символ съгласно делегиран акт, който
Европейската комисия приема на основание
чл. 4, параграф 6 от Директива 2014/92/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на
таксите по платежните сметки, прехвърлянето
на платежни сметки и достъпа до платежни
сметки за основни операции (OB, L 257/214
от 28 август 2014 г.), наричана по-нататък
„Директива 2014/92/ЕС“.
Речник
Чл. 104. (1) Доставчиците на платежни
услуги предоставят на потребителите речник,
минималното съдържание на който включва
стандартизираните термини от списъка по
чл. 102 и съответните определения.
(2) При съставяне на речника по ал. 1,
както и за въвеждане на други определения
се използва ясен и недвусмислен език, който
не е подвеждащ, като се избягват техничес
ките термини.
Предоставяне на документа с информация за
таксите и речника
Чл. 105. (1) Документът с информация
за таксите и речникът се предоставят от
доставчиците на платежни услуги на разположение на потребителите по всяко време.
Те се предоставят по начин, който осигурява
лесен достъп до тях, включително на лица,
които не са клиенти. Те се предоставят на
място в помещенията на доставчиците, до
които потребителите имат достъп, а когато
са налични в електронна форма – и чрез
интернет страниците на доставчиците на
платежни услуги.
(2) По искане на потребителя документите
по ал. 1 се предоставят безплатно и на хартиен
или друг дълготраен носител.
(3) Документът с информация за таксите
може да се предоставя заедно с друга информация, изисквана съгласно законодателството
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на Европейския съюз или на българското
законодателство относно платежните сметки
и свързаните с тях услуги.
Отчет за таксите
Чл. 106. (1) Доставчиците на платежни
услуги осигуряват при поискване на потребителите безплатно най-малко веднъж годишно
отчет за всички начислени такси и ако е
приложимо, информация относно лихвените
проценти за овърдрафт по платежната сметка, кредитен лихвен процент по платежната
сметка и общия размер на натрупаната лихва
за съответния период за услугите, свързани
с платежна сметка. В отчета доставчиците
на платежни услуги използват термините от
списъка по чл. 102.
(2) Изискванията по ал. 1 не засягат задължението на доставчиците на платежни услуги
да предоставят информация по чл. 65 и 66,
както и по Закона за потребителския кредит.
(3) Доставчикът на платежни услуги и
потребителят уговарят начина за предоставяне на отчета по ал. 1, като при поискване
от потребителя отчетът се предоставя и на
хартиен носител.
(4) Отчетът за таксите може да се предоставя
заедно с друга информация, изисквана съгласно законодателството на Европейския съюз
или на българското законодателство относно
платежните сметки и свързаните с тях услуги.
Съдържание на отчета
Чл. 107. (1) Отчетът по чл. 106 съдържа
следната информация:
1. единичната такса, начислена за всяка
услуга, и колко пъти услугата е била използвана през съответния период;
2. в случай че услугите са предоставени в
пакет – начислената такса за пакета от услуги като цяло, колко пъти пакетната такса е
била начислявана през съответния период и
допълнителните такси, начислени за надвишаване на включения в пакета брой услуги;
3. общия размер на платените такси за
съответния период за всяка предоставена услуга, за всеки пакет от услуги и за услугите,
надвишаващи броя, включен в пакета;
4. когато е приложимо – лихвения процент за овърдрафт по платежната сметка и
общия размер на лихвата по овърдрафта за
съответния период;
5. когато е приложимо – кредитния лихвен
процент по платежната сметка и общия размер
на натрупаната лихва за съответния период;
6. общия размер на наложените такси за
всички предоставени услуги през съответния
период.
(2) Отчетът по чл. 106 трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да е представен и да е структуриран по
ясен и лесен за четене начин, като се използва
четлив шрифт;
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2. да е точен и да не съдържа подвеждаща
информация;
3. да е във валутата на платежната сметка
или в друга валута, уговорена между потребителя и доставчика на платежни услуги;
4. да е озаглавен „Отчет за таксите“ в
горната част на първата страница на отчета,
непосредствено до общия символ, който разграничава отчета от други документи;
5. да е съставен на български или на друг
език, уговорен между потребителя и доставчика на платежни услуги.
(3) Отчетът за таксите се изготвя в стандартизиран формат и съдържа общ символ
съгласно делегиран акт, който Европейската
комисия приема на основание чл. 5, параграф 4
от Директива 2014/92/ЕС.
Информация за потребителите
Чл. 108. (1) В предоставяната на потребителите договорна, търговска и маркетингова
информация доставчиците на платежни услуги
използват, когато е приложимо, стандартизираните термини от списъка по чл. 102.
(2) В документа с информация за таксите
и отчета за таксите доставчиците на платежни услуги могат да използват търговски
наименования, при условие че те се явяват
допълнение към стандартизираните термини
от окончателния списък съгласно чл. 102 и
служат като вторично наименование на тези
услуги.
(3) Доставчиците на платежни услуги могат да използват търговски наименования за
своите услуги в предоставяната на потребителите договорна, търговска и маркетингова
информация, при условие че ясно посочат,
когато е приложимо, съответстващите им стандартизирани термини от списъка по чл. 102.
Интернет страница за съпоставяне на такси
Чл. 109. (1) Потребителите имат право на
безплатен достъп на национално равнище до
най-малко една интернет страница за съпоставяне на таксите, налагани от доставчиците на
платежни услуги за предоставяне на услугите,
включени в списъка по чл. 102.
(2) Интернет страницата по ал. 1 трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. да е функционално независима, като
гарантира, че доставчиците на платежни
услуги са еднакво представени в резултатите
от търсенето;
2. ясно да посочва кой е собственикът на
интернет страницата;
3. да определя ясни, обективни критерии,
въз основа на които ще се извършва сравнението;
4. да използва ясен и недвусмислен език,
и когато е възможно – стандартизираните
термини от списъка по чл. 102;
5. да предоставя точна информация и да
посочва времето на последната актуализация;
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6. да включва широк обхват от оферти за
платежни сметки, обхващащи значителна част
от пазара, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, това
ясно да се съобщава преди показването на
резултатите;
7. да осигурява ефективна процедура за
докладване на неточна информация относно
публикуваните такси.
(3) Българската народна банка поддържа
интернет страница по ал. 1. Други лица,
поддържащи интернет страници, които отговарят на посочените в ал. 1 и 2 изисквания,
уведомяват БНБ за това с цел включването
им в предоставяната по ал. 5 информация.
(4) Доставчиците на платежни услуги информират БНБ за начисляваните от тях такси
за услугите, включени в списъка по чл. 102.
(5) Българската народна банка предоставя
информация на страницата си относно наличните интернет страници, които отговарят на
посочените в този член условия.
(6) Отношенията между Министерството
на финансите и БНБ по повод възстановяване
на направените от БНБ разходи се уреждат
с договор.
(7) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този член.
Платежни сметки, предлагани в пакет
Чл. 110. Когато платежните сметки се
предлагат като част от пакет заедно с друг
продукт или услуга, които не са свързани с
платежна сметка, доставчикът на платежни
услуги уведомява потребителя относно възможността платежната сметка да бъде открита
и водена отделно. При наличие на такава
възможност доставчикът на платежни услуги
осигурява отделна информация за разходите и
таксите, свързани с всеки от другите продукти
и услуги, предлагани в пакета, които могат
да се закупят отделно.
Раздел III
Прехвърляне на платежна сметка
Предоставяне на услуга по прехвърляне на
платежна сметка
Чл. 111. Доставчик на платежни услуги
предоставя на потребител услугата по пре
хвърляне на платежна сметка, описана в този
раздел, когато платежните сметки са водени
в една и съща валута при доставчици на платежни услуги, намиращи се на територията
на Република България.
Услуга по прехвърляне на платежна сметка
Чл. 112. (1) Приемащият доставчик на
платежни услуги започва процедура по пре
хвърляне на платежна сметка по искане на
потребителя и след като е получил разрешение
от потребителя. В случай че има двама или
повече титуляри на сметката, разрешение се
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получава от всеки от тях. Разрешението се
дава писмено на български език или на друг
уговорен между страните език, като копие от
него се предоставя и на потребителя.
(2) С разрешението по ал. 1 потребителят
дава съгласие:
1. за изпълнение от страна на прехвърлящия доставчик на платежни услуги на всяко
от действията, посочени в ал. 4;
2. за изпълнение от страна на приемащия
доставчик на платежни услуги на всяко от
действията, посочени в ал. 7.
(3) С разрешението по ал. 1 потребителят
може също така да посочи:
1. кои конкретни входящи кредитни преводи, нареждания за периодични преводи и
съгласия за директни дебити трябва да се
прехвърлят;
2. дата, най-малко 6 работни дни след
датата, на която приемащият доставчик на
платежни услуги е получил документите от
прехвърлящия доставчик на платежни услуги съгласно ал. 5, от която нарежданията за
периодични преводи и директните дебити да
се изпълняват от откритата или водената в
приемащия доставчик на платежни услуги
платежна сметка.
(4) В срок два работни дни след получаването на разрешението по ал. 1 приемащият
доставчик на платежни услуги изисква от
прехвърлящия доставчик на платежни услуги
осъществяването на следните дейности, ако
са включени в разрешението от потребителя:
1. да предостави на приемащия доставчик
на платежни услуги и на потребителя, ако той
изрично е поискал това, списък на съществуващите нареждания за периодични преводи
и наличната информация за съгласията за
директни дебити, които се прехвърлят;
2. да изпрати на приемащия доставчик
на платежни услуги и на потребителя при
изрично отправено от него искане наличната
информация относно входящите периодични
кредитни преводи и съгласията за директните
дебити, които се съхраняват от получателя,
извършени по платежната сметка на потребителя, за предходните 13 месеца;
3. да преустанови приемането на директни дебити и входящи кредитни преводи от
датата, посочена в разрешението, когато пре
хвърлящият доставчик на платежни услуги
не разполага със система за автоматизирано
пренасочване на входящите кредитни преводи
и директните дебити към платежната сметка
на потребителя в приемащия доставчик на
платежни услуги;
4. да спре изпълнението на нарежданията
за периодични преводи от датата, посочена
в разрешението;
5. да прехвърли положителното салдо, ако
има такова, по платежната сметка, открита или
водена в приемащия доставчик на платежни
услуги, на посочената от потребителя дата, и
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6. да закрие платежната сметка, водена
при прехвърлящия доставчик на платежни
услуги, на посочената от потребителя дата.
(5) При получаване на искане по ал. 4
прехвърлящият доставчик изпълнява следните
действия, ако са включени в разрешението
от потребителя:
1. изпраща на приемащия доставчик информацията, посочена в ал. 4, т. 1 и 2, в срок
5 работни дни;
2. когато прехвърлящият доставчик не
разполага със система за автоматизирано
пренасочване на входящите кредитни преводи
и директните дебити към платежната сметка,
притежавана или открита от потребителя при
приемащия доставчик на платежни услуги,
преустановява приемането на вход ящите
кредитни преводи и директните дебити по
платежната сметка от датата, посочена в
разрешението, и информира платеца или
получателя за основанията за неприемане на
платежната операция;
3. спира да изпълнява нарежданията за
периодични преводи от датата, посочена в
разрешението;
4. прехвърля положителното салдо, ако
има такова, към платежната сметка, открита
или водена при приемащия доставчик, на
посочената в разрешението дата;
5. закрива платежната сметка на посочената
в разрешението дата, когато е спазен приложимият съгласно чл. 63 срок и потребителят
няма непогасени задължения по тази сметка
и при условие че предвидените в т. 1, 2 и 4
действия са извършени; прехвърлящият доставчик на платежни услуги незабавно уведомява
потребителя, ако платежната му сметка не
може да бъде закрита поради наличието на
непогасени задължения.
(6) Прехвърлящият доставчик на платежни услуги няма право да блокира платежни
инструменти преди датата, посочена в предоставеното от пот ребител я разрешение,
така че предоставянето на платежни услуги
на потребителя да не се прекъсва в хода на
предоставянето на услугата по прехвърляне
освен в случаите по чл. 74, ал. 2.
(7) В срок 5 работни дни след получаването
на поисканата от прехвърлящия доставчик на
платежни услуги информация по ал. 4 приемащият доставчик на платежни услуги изпълнява следните действия, ако са предвидени
в разрешението и доколкото предоставената
от прехвърлящия доставчик на платежни
услуги информация му дава възможност да
ги изпълни:
1. съставя поисканите от потребител я
нареждания за периодични преводи и ги изпълнява от датата, посочена в разрешението;
2. извършва необходимата подготовка за
приемането на директни дебити и ги приема
от датата, посочена в разрешението;
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3. при необходимост уведомява потребителите за правата им съгласно чл. 5, параграф 3,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 260/2012;
4. уведомява посочените в разрешението
платци, които извършват входящи периодични кредитни преводи по платежната сметка
на потребителя, за данните на платежната
сметка на потребителя, водена при него, и им
изпраща копие от предоставеното разрешение;
когато приемащият доставчик на платежни
услуги не разполага с цялата информация,
необходима за уведомяването на платците, той
изисква от потребителя или от прехвърлящия
доставчик на платежни услуги да предоставят
липсващата информация;
5. уведомява посочените в разрешението
получатели на средства по директни дебити
от платежната сметка на потребителя за дан
ните на платежната сметка на потребителя,
водена при него, и за датата, от която трябва
да се изпълняват директните дебити от тази
сметка, и им изпраща копие от предоставеното разрешение; ако приемащият доставчик
на платежни услуги не разполага с цялата
информация, необходима за уведомяването на
получателите, той изисква потребителят или
прехвърлящият доставчик на платежни услуги
да предоставят липсващата информация.
(8) Когато потребителят избере лично да
предостави посочената в ал. 7, т. 4 и 5 информация на платците или на получателите на
средства, вместо да предостави изричното си
съгласие приемащият доставчик на платежни
услуги да извърши уведомяването, в срока
по ал. 7 приемащият доставчик на платежни
услуги предоставя на потребителя стандартни
уведомителни писма, в които се посочват
данните за платежната сметка и определената
в разрешението начална дата.
Такси, свързани с услугата по прехвърляне на
платежна сметка
Чл. 113. (1) Доставчиците на платежни
услуги не могат да начисляват такси на потребители за достъп до отнасящата се до тях
информация относно съществуващи нареждания за периодични преводи и директни
дебити, съхранявани от прехвърлящия или
от приемащия доставчик на платежни услуги.
(2) Прехвърлящият доставчик на платежни услуги не може да начислява такси на
потребителя или на приемащия доставчик
на платежни услуги в случаите по чл. 112,
ал. 5, т. 1.
(3) В случай че прехвърлящият доставчик
на платежни услуги събира от потребителя
такси при закриването на платежната сметка,
те се определят в съответствие с изискванията
на чл. 63, ал. 2 и 5.
(4) В случай на начисляване на такси на
потребителя от прехвърлящия или от приемащия доставчик на платежни услуги за
всяка от услугите, предвидени в чл. 112, с
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изключение на услугите по ал. 1 – 3 от този
член, таксите трябва да са приемливи и да
съответстват на действителните разходи на
доставчика на платежни услуги.
Финансови загуби за потребителите
Чл. 114. (1) Финансовите загуби, включително такси и лихви, понесени от потребителя
и произтичащи пряко от неспазване на задълженията по чл. 112 от страна на участващ
в процедурата по прехвърляне на платежна
сметка доставчик на платежни услуги, се
възстановяват незабавно от този доставчик
на платежни услуги.
(2) Алинея 1 не се прилага, в случай че:
1. неизпълнението се дължи на извънредни
и непредвидими обстоятелства извън контрола
на доставчика на платежни услуги, чиито последици неизбежно биха настъпили, въпреки
всички усилия за тяхното предотвратяване, или
2. доставчикът на платежни услуги е действал в изпълнение на нормативно установено
задължение съгласно законодателството на
Европейския съюз или българското законодателство.
Информация относно услугата по прехвърляне
на платежна сметка
Чл. 115. (1) Доставчиците на платежни
услуги предоставят на потребителите информация относно услугата по прехвърляне на
платежна сметка, която се отнася до:
1. функцията на прехвърлящия и на приемащия доставчик на платежни услуги на
всеки етап от процедурата по прехвърляне
на платежна сметка по чл. 112;
2. сроковете за изпълнението на съответните етапи;
3. такси, в случай че такива се начисляват
във връзка с прехвърлянето на платежната
сметка;
4. всяка информация, която ще бъде изискана от потребителя, и
5. информация относно процедурите за
алтернативно разрешаване на спорове, посочени в глава десета.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
безплатно на потребителите и при поискване – на хартиен или на друг дълготраен носител, във всички достъпни за потребителите
помещения на доставчиците на платежни
услуги, както и в електронен формат на техните интернет страници във всеки момент.
Улесняване на потребителите при трансгранично откриване на сметка
Чл. 116. (1) Когато даден потребител уведоми своя доставчик на платежни услуги,
че желае да открие платежна сметка при
доставчик на платежни услуги, намиращ се
в друга държава членка, при получаването
на такова искане доставчикът на платежни
услуги, при който потребителят има открита
платежна сметка:
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1. предоставя безплатно на потребителя
списък на всички активни към момента нареждания за периодични кредитни преводи
и съгласия за директни дебити, които се съхраняват при доставчика на платежни услуги
на платеца, ако има такива, и наличната информация за входящите периодични кредитни
преводи и директните дебити, съгласието за
които се съхранява от получателя, извършени
по платежната сметка на потребителя за пред
ходните 13 месеца; този списък не поражда
задължение за новия доставчик на платежни
услуги да осигурява услуги, които по принцип
не предоставя;
2. прехвърля положителното салдо, ако има
такова, от платежната сметка на потребителя
по платежната сметка, открита или водена
при новия доставчик на платежни услуги,
при условие че искането съдържа пълните
идентификационни данни за новия доставчик
на платежни услуги и за платежната сметка
на потребителя;
3. закрива платежната сметка на потребителя.
(2) Когато е спазен срокът по чл. 63 и когато
потребителят няма непогасени задължения
по платежната сметка, доставчикът на платежни услуги изпълнява действията по ал. 1
на посочената от потребителя дата, която е
най-малко 6 работни дни, след като доставчикът на платежни услуги получи искането
на потребителя, освен ако е уговорено друго.
Доставчикът на платежни услуги уведомява
незабавно потребителя, ако сметката му не
може да бъде закрита поради наличието на
непогасени задължения.
Раздел IV
Достъп до платежни сметки
Недискриминация
Чл. 117. (1) Потребителите, пребиваващи
законно в Европейския съюз, не могат да са
обект на дискриминация от страна на банките въз основа на тяхната националност или
местопребиваване, нито на друго основание
съгласно чл. 21 от Хартата на основните
права на Европейския съюз, когато тези потребители подават заявление за откриване на
платежна сметка или се опитват да получат
достъп до платежна сметка на територията
на Република България.
(2) Условията, приложими във връзка с
откриването и воденето на платежна сметка
за основни операции по смисъла на чл. 118,
не трябва да са дискриминационни.
Платежна сметка за основни операции
Чл. 118. (1) Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, чрез която
се предоставят следните услуги в левове на
територията на страната:
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1. откриване, използване и закриване на
платежна сметка;
2. внасяне на средства по платежна сметка;
3. теглене на пари в брой от платежната
сметка от гише или терминално устройство
ATM през работното време на банката или
извън него;
4. изпълнение на следните платежни операции:
а) директни дебити;
б) платежни операции, извършвани чрез
платежна карта, включително плащания чрез
интернет;
в) кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи, на терминални
устройства ATM и ПОС и на гишета, когато
са налични, и чрез системите за онлайн банкиране на банка.
(2) Банките предлагат всяка от услугите
по ал. 1 по платежна сметка за основни операции, ако я предоставят на потребители,
притежаващи платежна сметка, различна от
сметката за основни операции.
(3) Банките осигуряват възможност по
платежна сметка за основни операции да се
извършват неограничен брой операции относно
услугите, посочени в ал. 1.
(4) Банките осигуряват на потребителите
възможност да управляват и да извършват
платежни операции от платежната си сметка
за основни операции на място в офиси на
банката и/или чрез система за онлайн банкиране, ако е налична.
(5) Банките предоставят безплатно на потребителите достъпна информация и помощ
във връзка с характеристиките на предлаганите платежни сметки за основни операции,
свързаните с тях такси и условията за ползването им. Информацията трябва да пояснява,
че покупката на допълнителни услуги не е
задължително условие за достъп до платежна
сметка за основни операции.
(6) Българската народна банка, банките по
чл. 119, ал. 1 и лицата, поддържащи интернет
страници по чл. 109, ал. 1, предприемат необходимите мерки за повишаване на обществената осведоменост относно възможността
за ползване на платежни сметки за основни
операции.
(7) Мерките по ал. 6, предприемани от
банките по чл. 119, ал. 1, включват най-малко
предоставяне на разположение по всяко време
на информационна брошура относно сметката
за основни операции на хартиен носител в
помещенията си, до които потребителите имат
достъп, и в електронна форма чрез интернет
страниците си.
(8) Информационната брошура по ал. 7
съдържа информация, определена от БНБ,
относно платежната сметка за основни операции и прилаганите такси по нея от съответната банка.
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Право на достъп до платежна сметка за
основни операции
Чл. 119. (1) Всички банки, лицензирани
от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи
дейност на територията на страната, които
предоставят платежни услуги на потребители, предлагат платежни сметки за основни
операции по смисъла на чл. 118.
(2) Потребители, пребиваващи законно
в Европейския съюз, включително такива
без постоянен адрес, търсещи международна
закрила лица и потребители, на които не е
предоставено разрешение за пребиваване, но
които не е възможно да се експулсират по
правни или фактически причини, имат право
да открият и да използват платежна сметка
за основни операции.
(3) Банките, които са получили заявление
за откриване на платежна сметка за основни операции, трябва да открият платежната
сметка за основни операции или да дадат
отказ за откриване на такава сметка не покъсно от 10 дни след получаването на всички
необходими документи.
(4) Банките отказват откриването на платежна сметка за основни операции, когато
откриването на такава сметка би довело до
нарушаване на установените в законодателството разпоредби относно предотвратяване
използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането
на тероризма.
(5) Банките могат да откажат откриване
на платежна сметка за основни операции на
потребител, ако той вече притежава:
1. платежна сметка за основни операции,
водена от същата или от друга банка на територията на страната, или
2. повече от една платежна сметка, чрез
която може да използва всички услуги по
чл. 118, ал. 1, водена от същата или от друга
банка на територията на страната, освен ако е
бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита.
(6) В случай на отказ за откриване на платежна сметка банките уведомяват потребителя
за отказа, както и за конкретното основание за
отказа веднага щом вземат решението, освен
ако разкриването на тази информация би било
в противоречие с целите на националната
сигурност, обществения ред или законодателството относно предотвратяване използването
на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Уведомлението се извършва писмено и за него
не се събира такса. С уведомлението банките
информират потребителите за процедурата по
подаване на жалби срещу отказа по реда на
чл. 174 и за възможността да се обърнат към
БНБ и Помирителната комисия за платежни
спорове, като им предоставят данни за контакт.
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(7) Достъпът до платежна сметка за основни
операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги или на акции на банката,
освен ако извършването на такава покупка е
условие за всички потребители на банката.
(8) Банките могат да изискат от потребител
да декларира обстоятелствата по ал. 5.
(9) Банки, лицензирани от БНБ, и клонове на
банки, осъществяващи дейност на територията
на страната, които предоставят по изключение
платежни услуги на потребители и доколкото
потребителите са ограничен брой и категория,
може да не предлагат платежни сметки за основни операции по смисъла на чл. 118.
Такси по платежните сметки за основни
операции
Чл. 120. (1) Банките предоставят на потребителите услугите, посочени в чл. 118,
ал. 1, безплатно или срещу приемливи такси
независимо от броя платежни операции, извършени по сметката.
(2) Когато десет или повече банки предлагат някоя от услугите, посочени в чл. 118,
ал. 1, без такса по платежни сметки на потребители, различни от платежни сметки за
основни операции, тази услуга се определя
като безплатна в публикувания от БНБ среден
размер на таксите по ал. 6.
(3) Когато някоя от услугите, посочени в
чл. 118, ал. 1, се предлага от десет или повече
банки по платежни сметки на потребители,
различни от платеж ни сметк и за основни операции, без такса до определен праг,
банките предлагат тази услуга без такса до
публикувания от БНБ среден размер на този
праг по ал. 6.
(4) Таксите, начислявани на потребители
за неспазване на задълженията им по рамковия договор за платежна сметка за основни
операции, трябва да са приемливи.
(5) Приемливите такси по ал. 1 и 4 следва
да са съобразени с нивото на доходите в Република България, като са по-ниски от средния
размер на таксите, събирани от банките за
съответни услуги по платежни сметки на
потребители, различни от платежни сметки
по чл. 118, и от размера на таксите, които
банката прилага по тарифа за съответните
услуги по платежни сметки на потребители,
различни от платежни сметки по чл. 118.
(6) Българската народна банка публикува
на интернет страницата си веднъж годишно
среден размер на таксите, начислявани от
банките за съответните услуги по платежни
сметки на потребители, различни от платежни
сметки по чл. 118, както и среден размер на
прага по ал. 3.
(7) За целите на ал. 6 БНБ може да изисква
от банките информация за начисляваните от
тях такси за съответните услуги по платежни
сметки на потребители.
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Рамкови договори за платежни сметки за
основни операции и прекратяване
Чл. 121. (1) Доколкото в този член не е
предвидено друго, към рамковите договори
за платежна сметка за основни операции се
прилагат разпоредбите на чл. 59 – 66.
(2) Банката може едностранно да прекрати
рамков договор за платежна сметка за основни
операции само когато е изпълнено поне едно
от следните условия:
1. потребителят умишлено е използвал
платежната сметка за незаконни цели;
2. в продължение на повече от 24 последователни месеца по платежната сметка не
е осъществена платежна операция;
3. потребителят е предоставил невярна
информация, за да бъде открита платежна
сметка за основни операции, когато предоставянето на вярната информация би довело
до отказ за откриването є;
4. потребителят вече не пребивава законно
в Европейския съюз;
5. потребителят впоследствие е открил в
банка друга платежна сметка, която му дава
възможност да ползва изброените в чл. 118,
ал. 1 услуги;
6. потребителят нарушава условията на
рамковия договор.
(3) Когато банка прекратява рамковия договор за платежна сметка за основни операции
на едно или повече от основанията, посочени
в ал. 2, т. 2, 4 – 6, тя уведомява потребителя
за причините и основанията за прекратяването с предизвестие със срок най-малко два
месеца, освен ако разкриването на тази информация би било в противоречие с целите
на националната сигурност или обществения
ред. Уведомлението се извършва писмено и
за него не се събира такса.
(4) Когато банка прекратява рамков договор
за платежна сметка за основни операции на
основание ал. 2, т. 1 или 3, прекратяването
влиза в сила незабавно.
(5) В уведомлението за прекратяване по
ал. 3 банките информират потребителите за
процедурата по подаване на жалба срещу
прекратяването съгласно чл. 174 и за възможността да се обърнат към БНБ и Помирителната комисия за платежни спорове, като им
предоставят данни за контакт с посочените
органи.
(6) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този раздел.
Г л а в а
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ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ
Платежна система
Чл. 122. (1) Платежна система е система за
прехвърляне на средства, която функционира
въз основа на формални и стандартизирани
процедури и общи правила за обработка, клиринг и/или сетълмент на платежни операции.
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(2) Платежната система се обслужва от
оператор на платежна система. Когато участ
ниците в платежната система са повече от
един, операторът се определя със споразумение
за платежна система, сключено между тях.
Сетълмент в платежна система
Чл. 123. (1) Сетълментът в платежна система е прехвърляне на парични средства по
сметки за сетълмент с цел изпълнение на
нареждания за превод между участници в
платежната система.
(2) Сметка за сетълмент е сметка при агент
по сетълмента, използвана за съхраняване на
парични средства и за разплащане по сделки
между участници в системата.
(3) Агент по сетълмента може да е само
централна банка или банка по смисъла на чл. 2,
ал. 5 от Закона за кредитните институции.
(4) Агентът по сетълмента трябва да осигури надеждни и ефективни административни
и счетоводни процедури, съответстващи на
характеристиките на системата и на обема на
извършваните през нея операции.
(5) Българската народна банка може да
определя допълнителни изисквания за ликвидност към банките – агенти по сетълмента.
Съхраняване на нареждания към платежната
система
Чл. 124. Участниците в платежната система и операторът на платежната система
съхраняват нарежданията към платежната
система за срок най-малко 5 години, считано
от датата на тяхното въвеждане.
Достъп до платежни системи
Чл. 125. (1) Правилата за достъп до платежни системи на доставчици на платежни
услуги трябва да са обективни, недискриминационни и съразмерни, като не ограничават
достъпа повече от необходимото за защита
срещу специфични видове риск, като сетълмент риск, операционен риск и бизнес риск, и
за защита на финансовата и функционалната
стабилност на платежната система.
(2) Платежните системи не могат да налагат на доставчици на платежни услуги, на
ползватели на платежни услуги или на други
системи:
1. ограничителни правила относно ефективно участие в други платежни системи;
2. правила, които налагат дискриминация
между доставчици на платежни услуги по
отношение на правата, задълженията и привилегиите на участниците, или
3. ограничения, основани на правния статус
на доставчиците на платежни услуги.
Ограничения за достъпа до платежни
системи
Чл. 126. (1) Разпоредбата на чл. 125 не се
прилага по отношение на платежни системи:
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1. по Директива 98/26/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 19 май 1998 г.
относно окончателността на сетълмента в
платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа, изменена с Директива
2009/44/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 6 май 2009 г.;
2. съставени изключително от доставчици на
платежни услуги, които са част от една група.
(2) Когато участник в система по ал. 1,
т. 1 допуска доставчик на платежни услуги,
който не е участник в системата, да подава
нареждания за превод чрез нея, този участник
предоставя при поискване същата възможност
по обективен, недискриминационен и пропорционален начин на други доставчици на платежни услуги в съответствие с изискванията
на чл. 125. В случай на отказ за предоставяне
на достъп до системата отказът се мотивира.
Правила на платежната система
Чл. 127. (1) Правилата на всяка платежна
система са неразделна част от споразумението
за съответната система.
(2) Правилата на платежната система съдържат най-малко:
1. оператора на платежната система;
2. агента по сетълмента и начина за осигуряване неотменимост на нарежданията за
превод;
3. участниците в платежната система;
4. изискванията към реда, начина и формата на платежните нареждания, подавани
от ползвателя на платежни услуги към участниците в системата;
5. правилата за достъп и условията за
участие в платежната система;
6. условията за напускане или изключване
на участник от платежната система;
7. правата и задълженията на участниците
и на оператора на платежната система;
8. начина на подаване на нареждания за
превод, тяхната форма и структура;
9. начина на подаване, формата и структурата на информацията за операциите по
сметките за сетълмент;
10. принципа на опериране на платежната
система и метода за сетълмент на насрещни
вземания и задължения на участниците;
11. момента на приемане на нареждане за
превод от платежната система, както и времевия период, в който платежната система
приема нареждания;
12. момента на неотменимост на нареждане
за превод, прието от платежната система, ако
системата е с окончателност на сетълмента;
13. начина за осигуряване на средствата
за сетълмент на нарежданията за превод,
подадени към платежната система;
14. валутата или валутите, в които платежната система оперира;
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15. наличието на потенциални финансови,
оперативни и технически рискове за участниците, както и мерки за управление на тези
рискове;
16. тарифата на предлаганите услуги;
17. правилата за управление на финансови
и операционни рискове;
18. правилата и техническите способи за
защита на информацията срещу неправомерен
достъп или употреба;
19. правилата за извънредни ситуации.
(3) Разпоредбите на споразумението по ал. 1
и правилата на платежната система трябва
да осигуряват спазването на изискванията
на този закон и на подзаконовите актове по
прилагането му. Операторът и участниците
са длъжни да спазват правилата и споразумението за съответната платежна система.
Г л а в а
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ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА В
ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА
СЕТЪЛМЕНТ НА ЦЕННИ КНИЖА
Раздел I
Общи положения
Общи положения
Чл. 128. (1) Платежна система и система
за сетълмент на ценни книжа по Директива
98/26/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи
и в системите за сетълмент на ценни книжа,
изменена с Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.,
наричани по-нататък „система с окончателност
на сетълмента“, е система, която отговаря
едновременно на следните условия:
1. представлява писмено споразумение
между трима или повече участници, без да
се включват системният оператор на тази
система, както и агентът по сетълмента, централният съконтрагент, клиринговата къща
или непрекият участник, ако има такива, с
общи правила и стандартизирани процедури
за клиринг, чрез централен съконтрагент или
без такъв или за изпълнение на нареждания
за преводи между участниците;
2. участниците са избрали законодателството на държава членка да урежда споразумението за системата;
3. правилата и процедурите на системата са
съобразени с изискванията за окончателност
на сетълмента по тази глава.
(2) Участниците в система с окончателност
на сетълмента могат да изберат българското
законодателство да урежда споразумението за
системата само ако седалището и адресът на
управление поне на един от тях се намира на
територията на Република България.

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

(3) Система с окончателност на сетълмента
се обслужва от системен оператор. Системният оператор може да действа и като агент
по сетълмента, централен съконтрагент или
клирингова къща.
(4) Споразумение, сключено между оперативно съвместими системи, не представлява
система с окончателност на сетълмента.
(5) Министерството на финансите уведомява Европейския орган за ценни книжа и
пазари за системите по ал. 1 и за системните оператори по ал. 3, когато българското
законодателство урежда споразумението за
системата, след като се извърши проверка за
съответствие на правилата и процедурите на
системите с изискванията за окончателност
на сетълмента.
(6) Българската народна банка предоставя
на Министерството на финансите необходимата за извършване на уведомлението по ал. 5
информация относно платежните системи по
ал. 1 и системните оператори на платежни
системи по ал. 3.
Агент по сетълмента на система с окончателност на сетълмента
Чл. 129. (1) Агент по сетълмента е лице,
предоставящо на институциите и/или на централния съконтрагент, участващи в системата,
сметки за сетълмент, чрез които се уреждат
нарежданията за превод или прехвръляне в
тази система, и предоставящо в зависимост
от случая кредит на тези институции и/или
на централния съконтрагент за целите на
сетълмента.
(2) Сметка за сетълмент по смисъла на тази
глава е сметка при централна банка, агент
по сетълмента или централен съконтрагент,
използвана за съхраняване на парични средства
или ценни книжа и за сетълмент по сделки
между участници в системата.
(3) За платежни системи с окончателност
на сетълмента, когато българското законодателство урежда споразумението за системата,
агент по сетълмента е БНБ.
(4) Сетълментът на парични средства в
левове на системи за сетълмент на ценни
книжа, за които Министерството на финансите
е извършило уведомление по чл. 128, ал. 5,
се извършва в платежната система за брутен
сетълмент в реално време RINGS съгласно
правилата и процедурите по чл. 145, ал. 4.
Участници в система с окончателност
на сетълмента
Чл. 130. (1) Участник в система с окончателност на сетълмента може да е само:
1. Българската народна банка и централна
банка на друга държава членка;
2. агент по сетълмента;
3. централен съконтрагент;
4. клирингова къща;
5. институция по смисъла на § 1, т. 15 от
допълнителните разпоредби;
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6. системен оператор.
(2) Непряк участник в система с окончателност на сетълмента може да е институция
по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните
разпоредби, централен съконтрагент, агент по
сетълмента, клирингова къща или системен
оператор, който се намира в договорни отношения с участник в система с окончателност
на сетълмента, изпълняваща нареждания за
превод или прехвърляне, съгласно които непрекият участник може да подава нареждания
за превод или прехвърляне чрез системата,
при условие че той е известен на системния
оператор.
(3) Съгласно правилата на системата един
и същ участник може да действа като централен съконтрагент, агент по сетълмента или
клирингова къща в система с окончателност
на сетълмента или да осъществява всички
тези функции или част от тях.
(4) При поискване от лицата, които имат
законен интерес, институциите информират
за системите с окончателност на сетълмента,
в които участват, и предоставят информация
за основните правила, уреждащи функционирането на тези системи.
Оздравителни мерки или прекратителни процедури спрямо участник в система с окончателност
на сетълмента
Ч л. 131. (1) Озд ра ви т ел н и мерк и и л и
прекратителни процедури спрямо участник
в система с окончателност на сетълмента са
предприетите спрямо банка мерки или процедури по чл. 133 от Закона за кредитните
институции, както и всяка друга предвидена
в законодателството мярка, прилагана от
административен орган или от съда спрямо
участник в система и включваща спиране
или налагане на ограничения върху неговите
сделки или плащания.
(2) Момент на налагане на оздравителните
мерки или за откриване на прекратителната
процедура е моментът, когато съответният съд
или административен орган вземе решение
за налагане на мерките или за откриване на
процедурата.
(3) При вземането на решение за налагане
на оздравителни мерки или за откриване на
прекратителна процедура спрямо участник
в система с окончателност на сетълмента
съответният съд или административен орган
незабавно уведомява Министерството на финансите, което уведомява другите държави
членки, Европейския съвет за системен риск и
Европейския орган за ценни книжа и пазари.
(4) Налагането на оздравителни мерки или
откриването на прекратителна процедура нямат обратно действие по отношение на правата
и задълженията на участниците и не могат
да доведат до преизчисляване на вземания и
задължения на участниците, произтичащи от
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или свързани с тяхното участие в система с
окончателност на сетълмента преди момента
на налагането на мерките или откриването на
процедурата по ал. 2. Това правило се прилага
и по отношение на правата и задълженията
на участник в оперативно съвместима система или системен оператор на оперативно
съвместима система, който не е участник.
(5) В случай на налагане на оздравителни
мерки или откриване на прекратителна процедура спрямо участник в система с окончателност на сетълмента правата и задълженията,
произтичащи от или във връзка с неговото
участие, се определят от закона, който урежда
тази система.
Изпълнение на нареждания за превод или пре
хвърляне и нетиране в система с окончателност
на сетълмента
Чл. 132. (1) Нарежданията за превод или
прехвърляне и нетирането пораждат правно
действие и имат задължителна сила за трети
лица, дори и в случай на оздравителни мерки
или прекратителни процедури спрямо участник в система с окончателност на сетълмента,
при условие че нарежданията за превод или
прехвърляне са въведени в системата преди
момента на налагане на оздравителни мерки
или откриване на прекратителна процедура
по чл. 131, ал. 2. Това правило се прилага и
при оздравителни мерки или прекратителна
процедура срещу участник в система с окончателност на сетълмента или в оперативно
съвместима система или при оздравителни
мерки или прекратителна процедура срещу
системния оператор на оперативно съвместима
система, който не е участник.
(2) Когато нарежданията за превод или прехвърляне са въведени в система с окончателност
на сетълмента след момента на налагане на
оздравителните мерки или откриването на
прекратителната процедура и се изпълняват в
рамките на работния ден, те пораждат правно
действие и имат задължителна сила за трети
лица само ако системният оператор може да
докаже, че към момента, в който нарежданията за превод или прехвърляне са станали
неотменими, не е знаел и не е бил длъжен
да знае за откриването на тази процедура.
(3) Моментът на въвеждане на нареждането за превод или прехвърляне в система с
окончателност на сетълмента се определя от
правилата на системата.
(4) При оперативно съвместими системи
всяка от системите определя в свои собствени
правила момента на въвеждане в системата,
така че да гарантира, че правилата на съответните оперативно съвместими системи са
съгласувани в това отношение. Правилата на
системата относно момента на въвеждане не
се засягат от правилата на другите системи,
с които тя е оперативно съвместима, освен
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ако в правилата на всички системи, от които
е съставен оперативно съвместимият механизъм, изрично не е предвидено друго.
(5) При налагане на оздравителни мерки
или откриване на прекратителна процедура
спрямо участник или системен оператор на
оперативно съвместима система наличните по
сметка за сетълмент на участник в система с
окончателност на сетълмента парични суми
или ценни книжа могат да се използват за
изпълнение на задълженията му в системата
или в оперативно съвместимата система през
работния ден на налагане на оздравителни мерки или откриване на прекратителна процедура.
(6) Правилата на системата могат да предвидят използването на кредитни улеснения от
участника срещу предоставянето на налично
и съществуващо обезпечение за покриване на
задълженията на този участник в системата
или в оперативно съвместима система.
(7) Работният ден по смисъла на този член
обхваща сетълмента както през деня, така
и през нощта, и включва всички събития,
настъпили по време на работния цикъл на
система с окончателност на сетълмента.
(8) Разпоредбите на действащото законодателство, свързани с обявяване на нищожността
или унищожаемостта на сделки и плащания,
извършени преди момента на налагане на
оздравителни мерки или откриване на прекратителни процедури, не се прилагат при
нетиране и не могат да доведат до отменяне
на нетирането.
Неотменимост на нареждане за превод или
прехвърляне
Чл. 133. (1) Участник в система с окончателност на сетълмента или трето лице не
може да отмени нареждане за превод или
прехвърляне след определения в правилата
на системата момент.
(2) При оперативно съвместимите системи
всяка от системите определя в свои собствени
правила момента на неотменимост, така че да
гарантира, доколкото е възможно, че правилата
на всички оперативно съвместими системи
са съгласувани в това отношение. Правилата
на системата относно момента на неотменимост не се засягат от правилата на другите
системи, с които тя е оперативно съвместима,
освен ако в правилата на всички системи, от
които е съставен оперативно съвместимият
механизъм, изрично не е предвидено друго.
Защита на обезпеченията
Чл. 134. (1) Правата на системен оператор
или на участник в система с окончателност
на сетълмента върху предоставеното им във
връзка със система или с оперативно съвместима система обезпечение, както и правата
на централните банки на държавите членки
или на Европейската централна банка върху
предоставеното им обезпечение не могат да
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бъдат засегнати от оздравителни мерки или
прекратителни процедури спрямо предоставилия обезпечението участник, системен
оператор на оперативно съвместима система,
който не е участник, контрагент на централна
банка на държава членка или на Европейската централна банка, както и спрямо всяко
трето лице, което предоставя обезпечението.
Обезпечението може да се използва за удовлетворяване на тези права.
(2) Когато в рамките на оперативно съвместима система системен оператор е предоставил
обезпечение на друг системен оператор, правата на предоставилия обезпечението системен
оператор върху предоставеното обезпечение
не могат да бъдат засегнати от оздравителни
мерки или прекратителни процедури спрямо
системния оператор, на който е предоставено
обезпечението.
(3) Когато ценни книжа, включително права
по ценни книжа, са предоставени като обезпечение на участник, на системен оператор
или на централна банка на държава членка
или на Европейската централна банка по реда
на ал. 1 и 2 и тяхното право или правото на
посочено от тях лице – посредник или трето
лице, действащи от тяхно име във връзка с
ценните книжа, е законно вписано в регистър,
счетоводна система или централен депозитар,
намиращи се в държава членка, произтичащите от това правоотношения се уреждат
от законодателството на държавата, в която
обезпечението е регистрирано.
(4) Обезпечение е всеки реализируем актив, включително финансово обезпечение
по смисъла на чл. 4 от Закона за договорите
за финансово обезпечение, предоставен като
залог, включително залог на парично вземане, сделка с уговорка за обратно изкупуване
(репо-сделка) или друго подобно споразумение, сключено с цел обезпечаване на права
и задължения, свързани със система с окончателност на сетълмента или предоставени
на централна банка на държава членка или
на Европейската централна банка.
Раздел II
Лицензиране на оператор на платежна система
с окончателност на сетълмента
Заявление за издаване на лиценз
Чл. 135. (1) Дружество, което иска да получи лиценз за оператор на платежна система
с окончателност на сетълмента, когато българското законодателство урежда споразумението за системата, подава до БНБ писмено
заявление за издаване на лиценз.
(2) Документите, необходими за издаване
на лиценз по ал. 1, се определят с наредба
на БНБ.
(3) При подаването на заявление за издаване на лиценз заявителят представя пред
БНБ писмена декларация, че подадената със

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

заявлението информация и приложените към
заявлението документи са актуални, пълни
и достоверни.
(4) Лица, които не са получили лиценз по
чл. 138, не могат да извършват дейност като
оператор на платежна система, когато българското законодателство урежда споразумението
за тази система.
Условия за издаване на лиценз
Чл. 136. (1) За издаване на лиценз по чл. 135,
ал. 1 трябва да са изпълнени едновременно
следните условия спрямо заявителя:
1. да е регистриран или да е в процес на
учредяване като акционерно дружество;
2 . да и ма вне с ен к а п и т а л на й-ма л ко
5 млн. лв., от които поне 50 на сто да са
внесени като парична вноска;
3. произходът на внесения в дружеството
капитал или на средствата, с които са придобити акции при прехвърлянето им, да е
прозрачен и законен;
4. вписаните в търговския регистър при
Агенцията по вписванията седалище и адрес
на управление да съвпадат с мястото, където се
извършва реално управлението на заявителя;
5. да прилага надеждни правила за управление на дейността по опериране на платежна система с окончателност на сетълмента,
включително по отношение на изискванията,
посочени в чл. 141, които включват:
а) ясна организационна структура;
б) ясно определени, прозрачни и последователни правила за отговорност;
в) ефективни процедури за установяване,
управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде
изложена платежната система;
г) подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни
административни и счетоводни процедури;
6. да осигурява технически, организационни
и функционални възможности за упражняване на дейностите на системата, включително
механизми и правила за сигурност и за управление на риска, съответстващи на обхвата
на платежната система;
7. да представи стратегия и бизнес план
за дейността си във връзка с оперирането
на платежната система с окончателност на
сетълмента, които да са надлежно финансово осигурени и основани върху реалистични
икономически прогнози;
8. управл яващите и представл яващите
заявителя и членовете на неговите органи
за управление и надзор, включително като
представители на юридически лица, са лица,
които притежават необходимата квалификация, професионален опит и надеждност и
пригодност, изискванията за които са установени с наредба на БНБ;
9. лицата, които пряко или косвено притежават квалифицирано дялово участие по смисъла
на член 4, параграф 1, точка 36 от Регламент
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(ЕС) № 575/2013 в капитала на заявителя, са
доказали своята надеждност с оглед на необходимостта да се гарантира стабилно и разумно
управление на оператора на платежна система
с окончателност на сетълмента;
10. не е установено, че наличието на тесни
връзки по смисъла на член 4, параграф 1,
точка 38 от Регламент (ЕС) № 575/2013 между
заявителя и други лица може да възпрепятства
ефективното упражняване на надзор;
11. да гарантира извършването на сетълмента на нарежданията, приемани от платежната система;
12. платежната система с окончателност на
сетълмента, участниците в нея, както и споразумението и правилата за функционирането є
да отговарят на изискванията на този закон и
на подзаконовите актове по прилагането му;
13. чрез дейността на платежната система да не се застрашават съвместимостта и
единството на функциониране на платежните
системи, както и стабилността и сигурността
на финансовата система на страната.
(2) Оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, който възнамерява
да извършва друга дейност освен оперирането
на платежната система, за която е лицензиран, уведомява писмено БНБ за това, преди
да започне да извършва съответната дейност,
като предоставя информация за съответната
дейност и свързаните с нея услуги и начина
на извършването им.
(3) Когато дейността по ал. 2 представлява
предоставяне на технически, информационни и комуникационни услуги, подпомагащи
предоставянето на платежни услуги от доставчици на платеж ни услу ги, операторът
осъществява тази дейност при спазване на
следните изисквания:
1. прилага стабилна и изчерпателна вътрешна правна рамка за управление на рисковете,
свързани с извършването на дейността;
2. осигурява постоянна надеждна и стабилна
поддръжка на бизнес процесите, свързани с
извършването на дейността.
(4) Когато операторът извършва и друга
търговска дейност, БНБ има право да изиска отделянето в самостоятелно дружество
на дейността по оперирането на платежната
система с окончателност на сетълмента, ако
по преценка на БНБ другата дейност засяга
или може да засегне финансовата стабилност
на оператора или възможността на БНБ като
надзорен орган да следи за изпълнението на
изискванията на този закон.
Разглеждане на заявление за издаване
на лиценз
Чл. 137. (1) В срок до 6 месеца от получаването на заявлението по чл. 135, ал. 1 БНБ
извършва проучване за съответствието на представените документи с условията за издаване
на лиценз и за възможностите на заявителя
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да изпълни изискванията за извършване на
дейността, за която желае да е лицензиран,
и взема решение за издаване на лиценз или
отказ за издаване на лиценз. Когато е необходимо, БНБ може да се консултира с други
компетентни органи.
(2) Когато при извършване на проучването
по ал. 1 БНБ установи, че заявлението е непълно, БНБ може да изиска от заявителя да
представи в срок, не по-дълъг от три месеца,
необходимите документи и информация.
(3) В срок до 6 месеца от получаването на
документите и информацията по ал. 2 БНБ
взема решение за издаване на лиценз или
отказва издаването на лиценз.
Издаване на лиценз
Чл. 138. (1) Българската народна банка
издава лиценз за оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, когато
заявителят е представил всички изискуеми
сведения и документи в съответствие с изискванията на този закон и подзаконовите
актове по прилагането му и ако по преценка
на БНБ заявителят отговаря на условията за
издаване на лиценз.
(2) Лицензът по ал. 1 се предоставя за
опериране на конкретна платежна система с
окончателност на сетълмента за неограничен
срок и не може да се прехвърля на друго лице,
както и да е обект на правоприемство.
(3) Агенцията по вписванията вписва в
предмета на дейност оперирането на платежна система с окончателност на сетълмента,
когато заявителят представи издадения от
БНБ лиценз.
(4) Операторът на платежна система с
окончателност на сетълмента е длъжен да
отговаря на условията по чл. 136 през целия
период на действие на издадения лиценз.
Регистър на операторите на платежни
системи
Чл. 139. (1) Българската народна банка
води регистър на операторите на платежни
системи с окончателност на сетълмента.
(2) Регистърът на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
е публичен и съдържа:
1. номера на издадения от БНБ лиценз;
2. наименованието и единния идентификационен код на оператора;
3. наименованието и вида на оперираната
система;
4. отнемането, преустановяването на действието на издадения лиценз или прекратяването
на дейността като оператор на системата.
(3) Операторите на платежни системи с
окончателност на сетълмента не могат да
започнат дейност преди вписването им в
регистъра.
(4) Регистърът е публично достъпен по
електронен път и се актуализира редовно.
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Започване на дейност. Промени след издаването
на лиценз
Чл. 140. (1) Лицата, получили лиценз за
оператор на платежна система с окончателност
на сетълмента, могат да започнат да осъществяват дейност, след като представят в БНБ
документи и сведения, които удостоверяват,
че притежават необходимата информационна,
техническа, организационна и функционална
готовност за започване на дейността, за която
са лицензирани.
(2) След изпълнението на условията по ал. 1
БНБ вписва в регистъра по чл. 139 получилото
лиценз лице и датата, от която то ще започне
извършването на дейността.
(3) За одиторите на оператор на платежна система по ал. 1 се прилагат съответно
чл. 25 и 26.
(4) След получаването на лиценз операторът на платежна система с окончателност
на сетълмента уведомява незабавно БНБ за
всяка промяна в информацията и документите, представени във връзка с издаването
на лиценза.
Извършване на дейност
Чл. 141. (1) По всяко време на извършване
на дейността си операторът на платежна система с окончателност на сетълмента следва да
изпълнява следните изисквания по отношение
на всяка оперирана от него платежна система
с окончателност на сетълмента:
1. правилата, процедурите и договорните
отношения в системата да са съобразени с
изискванията на приложимото към извършваната дейност право;
2. правилата за управление на системата
да осигуряват ясно определени йерархични
връзки по отношение на ролите и отговорностите на управителните и надзорните органи
на оператора;
3. да прилага стабилна рамка за управление
на рисковете, на които е изложена или може
да бъде изложена платежната система;
4. правилата и процедурите на системата
да осигуряват извършването на окончателен
сетълмент не по-късно от края на предвидена
дата на сетълмент;
5. правилата и процедурите на системата
да осигу ряват възможност операторът на
системата да продължи да изпълнява задълженията си в случай на неизпълнение от
страна на участник;
6. да прилага ясни критерии за достъп и
участие до платежната система;
7. да прилага механизми за ефикасно и
ефективно извършване на дейността, включително относно избора на начини за клиринг
и сетълмент, оперативната структура, обхвата
на услугите и използваните технологии;
8. да прилага международно признати процедури и стандарти за комуникация с оглед
осигуряване на ефикасни плащания, клиринг
и сетълмент;
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9. правилата за информиране на участниците в системата относно структурата и функционирането на система, както и правата и
задълженията на оператора и на участниците
в системата да позволяват на участниците
да могат да преценят рисковете, на които са
изложени с участието си в системата.
(2) При определени от нея условия Българската народна банка може да открива
сметки на оператора на платежна система с
окончателност на сетълмента по чл. 4, ал. 2
от Закона за ограничаване на плащанията
в брой за обсл у ж ване на операциите на
бюджетните организации по събирането на
приходи и други постъпления чрез картови
плащания.
(3) Българската народна банка издава наредба по прилагането на чл. 136 и на този член.
Отказ за издаване на лиценз
Чл. 142. Българската народна банка отказва издаването на лиценз за оператор на
платежна система с окончателност на сетълмента, когато:
1. прецени, че заявителят не отговаря на
някое от изискванията по чл. 136;
2. заявителят не е представил необходимите сведения и документи или представените
документи съдържат непълна, противоречива
или невярна информация.
Отнемане на лиценз
Чл. 143. (1) Българската народна банка
може да отнеме издадения лиценз на оператор на платежна система с окончателност на
сетълмента, когато:
1. платежната система с окончателност на
сетълмента не започне дейност в 6-месечен
срок от датата на издаването на лиценза;
2. дейността на платежната система с окончателност на сетълмента е била прекъсната
за срок, по-дълъг от 6 месеца;
3. в дейността на платежната система с
окончателност на сетълмента са констатирани
сериозни нарушения;
4. лицензът е бил издаден въз основа на
неверни сведения и документи;
5. платежната система с окончателност
на сетълмента е престанала да отговаря на
условията за издаване на лиценза;
6. по преценка на БНБ платежната система
с окончателност на сетълмента би могла да
застраши сигурността на изпълняваните чрез
нея платежни операции, обработка, клиринг
или сетълмент на платежните операции.
(2) Българската народна банка предприема
мерки за оповестяване на решението за отнемане на лиценза по подходящ начин пред
обществеността.
(3) В срок до 7 дни след вземането на решението за отнемане на лиценз на оператор на
платежна система с окончателност на сетълмента БНБ отправя искане до Агенцията по
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вписванията за заличаване на тази дейност от
предмета на дейност на съответния търговец
в търговския регистър.
(4) В срок един месец от отнемането или
обезсилването по чл. 144 на лиценза операторът на платежна система с окончателност
на сетълмента предоставя на БНБ отчети по
чл. 155. Отчетите съдържат информация за
дейността на оператора на платежна система
с окончателност на сетълмента от края на
последния отчетен период до отнемането, съответно до обезсилването на издадения лиценз.
Прекратяване на дейността
Чл. 144. (1) Операторът на платежна система с окончателност на сетълмента уведомява
БНБ най-малко два месеца предварително за
предстоящо вземане на решение за прекратяване на дейността си по опериране на платежна
система с окончателност на сетълмента.
(2) С уведомлението по ал. 1 операторът,
който желае да прекрати дейността си по опериране на платежна система с окончателност
на сетълмента, удостоверява пред БНБ, че е
създал необходимата организация и план за
прекратяване на дейността на оперираната от
него платежна система, без да се застрашава
финансовата стабилност на участниците в нея,
и е осигурил цялостното и навременно приключване на изпълнението на задълженията
по извършваните чрез платежната система
платежни операции.
(3) Планът за прекратяване на дейността по
ал. 2 съдържа най-малко информация относно
сроковете и условията за преустановяване на
приемането на нареждания за превод, сроковете
и условията за прекратяване на отношения с
участниците и взаимодействието с други платежни системи. Операторът на платежна система с окончателност на сетълмента съгласува
с БНБ плана за прекратяване на дейността.
(4) С даването на съгласие от БНБ за прекратяване на дейността лицензът на оператора
на платежна система с окончателност на сетълмента се смята за обезсилен, като чл. 143,
ал. 2 – 4 се прилагат съответно.
Раздел III
Платежна система за брутен сетълмент в
реално време
Платежна система за брутен сетълмент в
реално време (RINGS)
Чл. 145. (1) Българската народна банка изгражда и оперира платежна система за брутен
сетълмент в реално време, наречена RINGS
(Real-time Interbank Gross Settlement System).
(2) RINGS е платежна система c окончателност на сетълмента, която извършва прехвърляне на парични средства между сметките за
сетълмент на участниците в нея окончателно,
индивидуално (транзакция по транзакция) и
в реално време след получаване от системата
на нареждането за превод.
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(3) Сетълментът в RINGS се извършва в
левове.
(4) Правилата и процедурите за функционирането на RINGS и изискванията за участие
в нея се определят от БНБ.
(5) Българската народна банка издава наредба по прилагането на този раздел.
Участници в RINGS
Чл. 146. (1) Участници в RINGS са:
1. Българската народна банка;
2. лицензирани от БНБ банки и клонове
на банки, осъществяващи дейност на територията на страната.
(2) Участници в RINGS могат да са и банки
от държави членки, извършващи дейност на
територията на Република България чрез клон.
(3) Участието в RINGS се осъществява чрез
индивидуален код.
(4) Участниците в RINGS са длъжни да
отговарят на изискванията за участие в системата.
(5) Когато БНБ установи, че участник в
RINGS е престанал да отговаря на изисквания
та за участие в системата или не изпълнява
своите задължения, БНБ може да ограничи
неговото участие или да го изключи от платежната система.
Агент по сетълмента в RINGS
Чл. 147. (1) Агент по сетълмента в RINGS
е БНБ.
(2) Българската народна банка води сметки
за сетълмент за участниците в RINGS.
(3) Българската народна банка извършва
сетълмент на нареждания за превод по сметките за сетълмент в съответствие с тяхната
поредност и при условие че съответният
участник има достатъчно средства по своята
сметка за сетълмент.
(4) Участниците в RINGS осигуряват наличието на достатъчно средства по своите сметки
за сетълмент за извършване на сетълмента
на нарежданията за превод.
(5) В случай на недостиг на средства по
сметката за сетълмент БНБ може да предоставя кредит на участник, който подлежи на
връщане в същия или най-късно през работния
ден, следващ деня, когато е бил предоставен.
Предоставянето на кредит от БНБ се осъществява съобразно изискванията на Закона
за Българската народна банка.
Плащания, извършвани задължително през
RINGS
Чл. 148. През RINGS задължително се
извършват следните плащания:
1. всички плащания, по които първоначалният инициатор и крайният получател имат
сметки за сетълмент при БНБ;
2. плащания, инициирани от платежни
системи и системи за сетълмент на ценни
книжа, чийто агент по сетълмента е БНБ;
3. плащания на клиенти на банки за суми,
равни на или над 100 000 лв.
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Подаване на нареждания за превод
и информация за тях
Чл. 149. (1) Участниците в RINGS подават
до БНБ нареждания за превод чрез кредитен
превод.
(2) Платежни системи и системи за сетълмент на ценни книжа, на които БНБ е
агент по сетълмента, могат да имат достъп
до RINGS за извършване на плащания.
(3) Българската народна банка изпраща
информация до съответните у частници в
RINGS за обработените от системата нареждания за превод.
(4) Българската народна банка не извършва сетълмент на нареж дания за превод,
които не отговарят на установените от нея
изисквания.
Срокове за подаване и приемане на нареждания
за превод
Чл. 150. (1) Участниците в RINGS могат
да подават до БНБ нареждания за превод в
съответствие с графика за работа на системата.
(2) Системата за брутен сетълмент в реално
време не извършва сетълмент с дата, различна
от посочената в нареждането за превод дата
за сетълмент.
Ограничения при изпълнение на нарежданията
за превод
Чл. 151. (1) Когато до момента на приключване на работното време на RINGS участник
в нея не притежава достатъчно средства по
своята сметка за сетълмент, БНБ отказва
изпълнение на нарежданията за превод на
този участник, без по тях да е извършен сетълмент. Информацията за тези нареждания
се запазва в RINGS.
(2) В случаите на отказване на изпълнението на нареждане за превод участникът
е длъжен в началото на следващия работен
ден да отправи с текуща дата до съответните
платежни системи по чл. 149, ал. 2 или до
RINGS същото нареждане със същия регистрационен номер.
Гаранционни механизми
Чл. 152. (1) За извършването на сетълмента
БНБ може да създава механизми за осигуряване на достатъчна наличност по сметките
за сетълмент, включително чрез резервиране на ликвидност и поставяне на изискване
за задължителна минимална наличност по
всяка сметка.
(2) Българската народна банка може да
изисква от системен оператор и от участниците в платежна система или в система за
сетълмент на ценни книжа, която извършва нетен сетълмент в определен момент в
RINGS, да създават гаранционни механизми
за сетълмента на плащанията на участниците
в съответната система.
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Раздел IV
Трансевропейска автоматизирана система
за брутен сетълмент на експресни преводи в
реално време
Оператор на системен компонент
Чл. 153. (1) Българската народна банка
може да е оператор на системен компонент
към системата за сетълмент в евро „Трансевропейска автоматизирана система за брутен
сетълмент на експресни преводи в реално
време“ (ТАРГЕТ 2/ TARGET 2).
(2) Участието в системата по ал. 1 се осъществява съобразно правилата на системата,
приети от Европейската централна банка.
(3) Оператор на спомагателна система съг
ласно правилата по ал. 2 може да използва
сметка в TARGET 2 с цел осигуряване на
сетълмент на нареждания за превод от оперативно съвместима система, с която операторът има споразумение. Върху средствата по
такава сметка не може да се налага запор и
да се извършва принудително изпълнение за
задължения на оператора.
(4) При откриването на производство по
несъстоятелност за оператора по ал. 3 получените средства по сметката не се включват
в масата на несъстоятелността, а се нареждат
за изпълнение от синдика съразмерно на получените средства към съответните сметки
на получателите.
Г л а в а

д е в е т а

ПЛАТЕЖЕН НАДЗОР
Раздел I
Осъществяване на платежния надзор
Общи разпоредби
Чл. 154. (1) Платежният надзор се осъществява от БНБ.
(2) Обект на платежния надзор са:
1. платежните институции, лицензирани
от БНБ;
2. доставчиците на услуги по предоставяне на
информация за сметка, регистрирани от БНБ;
3. операторите на платежни системи, на
които е издаден лиценз по чл. 138, и участниците в тях, лицензирани от БНБ;
4. дружествата за електронни пари, лицензирани от БНБ;
5. банките, лицензирани от БНБ, и клоновете на банки със седалище в трета държава,
получили лиценз от БНБ да извършват дейност
в Република България чрез клон – относно
дейността по предоставяне на платежни услуги
и издаване на електронни пари;
6. платежните картови схеми – когато седалището им е в Република България.
(3) За издаване на лицензи, вписване в регистъра по чл. 19 и издаване на разрешения, които
произтичат от упражняването на платежния
надзор, лицата – обект на платежен надзор,
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заплащат на БНБ такси по ред и в размери,
определени от управителния съвет на БНБ.
(4) Българската народна банка и оправомощените от нея длъжностни лица не носят
отговорност за вреди при упражняване на
функциите си по платежен надзор освен ако
са действали умишлено.
(5) При упражняване на платежен надзор
оправомощените от БНБ длъжностни лица са
длъжни да не допускат възникване на конфликт на интереси, при който надзорните им
задължения влизат в противоречие с техните
собствени интереси.
Събиране на информация за нуждите
на платежния надзор
Чл. 155. Лицата – обект на платежен надзор, предоставят на БНБ за н у ж дите на
платежния надзор и за статистически цели
информация и отчети за дейността си по ред,
със съдържание и периодичност, определени
с наредба на БНБ.
Правомощия на БНБ
Чл. 156. (1) Във връзка с осъществяването
на платежния надзор БНБ има право:
1. на свободен достъп чрез оправомощени
служители в служебните помещения на лицата – обект на платежен надзор, включително
до счетоводната и оперативната им отчетност;
2. да изисква документи и информация,
необходими за наблюдение на спазването на
изискванията на този закон;
3. да ползва външни независими експерти;
4. да извършва чрез оправомощени служители проверки на място на лицата – обект на
платежен надзор, както и на техни представители, клонове и подизпълнители;
5. да присъства чрез оправомощени служители на заседанията на управителните и
контролните органи на лицата – обект на
платежен надзор, които могат да изразяват
становища и препоръки, които се отразяват
в протокола от заседанието.
(2) Българската народна банка може да
упражнява правомощията по ал. 1 и по отношение на лицата, за които има съмнение, че
извършват дейност като платежна институция,
дружество за електронни пари или доставчик
на услуги по предоставяне на информация без
издаден лиценз или регистрация.
(3) Българската народна банка може да
у п ра ж н ява п равомощ и я та по а л. 1 и по
отношение на банка, получила разрешение
за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, осъществяваща дейност чрез клон в Република
България, като чл. 87 от Закона за кредитните
институции се прилага съответно.
Съдействие при упражняването на платежен
надзор
Чл. 157. (1) Лицата – обект на платежен
надзор, както и клоновете, представителите
и подизпълнителите на платежни институции
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и дружества за електронни пари са длъжни
да осигуряват необходимите документи, информация и съдействие, изисквани с оглед
осъществяването на платежния надзор, както
и да се въздържат от действия, които биха
могли да попречат на неговото провеждане.
(2) За нуждите на платежния надзор, упражняван от БНБ, органите и институциите,
осъществяващи публичноправни функции, са
длъжни да оказват съдействие и да предоставят на БНБ цялата поискана информация,
с която разполагат.
(3) За нуждите на платежния надзор БНБ
може да изисква при необходимост информация и документи и от други физически и
юридически лица.
Задължение за конфиденциалност при упражняване на платежния надзор
Чл. 158. (1) Членовете на Управителния
съвет на БНБ, служителите, експертите и
другите лица, работещи за БНБ, са длъжни да
пазят професионалната тайна, включително
след прекратяването на отношенията им с БНБ.
(2) Професионална тайна е информацията,
която БНБ получава или създава за целите
на платежния надзор или във връзка с него.
Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита
на класифицираната информация.
(3) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публикуване или
оповестяване съгласно нормативен акт.
(4) Лицата по ал. 1 могат да използват
информацията, представляваща професионална тайна, само за целите и при изпълнение на служебните си задължения. Тази
информация не може да се разгласява или
предоставя на други лица или органи освен
посочените в чл. 159.
(5) Ограниченията по ал. 4 не се прилагат,
ако информацията се предоставя в обобщен
вид, така че да не могат да се идентифицират
лицата, за които тя се отнася.
(6) Информацията, получена от лице, задължено да я предоставя по този закон, може
да му се предостави обратно при поискване
от негова страна.
Предоставяне на информация – професионална
тайна
Чл. 159. (1) Лицата по чл. 158, ал. 1 могат
да предоставят информация, представляваща
професионална тайна, на следните органи във
връзка с изпълнението на техните функции
или задължения:
1. органите на съдебната власт – в случаите на образувано наказателно производство;
2. съда:
а) в случаите на обжалване на административен акт на БНБ, издаден по реда на
този закон;
б) във връзка със съдебно дело, засягащо
извършени надзорни действия;
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в) в случаите на образувано производство по
ликвидация или несъстоятелност на платежна
институция или дружество за електронни пари
с изключение на информацията, която се отнася до трети лица, които искат да придобият
част или цялото предприятие на платежната
институция или дружеството за електронни
пари в рамките на плана за оздравяването є;
3. органите за финансов надзор в Република
България и на Държавна агенция „Национална
сигурност“ – в случаи и по ред, определени
със съвместни инструкции или споразумения;
4. синдиците или ликвидаторите на платежна институция или дружество за електронни пари, както и на органите, които по
закон осъществяват контрол върху платежна
институция или дружество за електронни
пари в производство по ликвидация или несъстоятелност;
5. одиторите на финансовите отчети на
платежна институция или дружество за електронни пари, както и на лицата, които по
закон осъществяват контрол върху одиторите
на платежна институция или дружество за
електронни пари;
6. органите на държави членки, посочени
в чл. 160;
7. органите на държави членки, които
участват в процедури по ликвидация или несъстоятелност на платежна институция или
дружество за електронни пари или в други
подобни процедури, както и на органите на
държави членки, които отговарят за контрола
над платежна институция или дружество за
електронни пари в производство по несъстоя
телност, ликвидация или в други подобни
процедури;
8. органите на други държави членки, които
отговарят за предвидените в закон одити на
отчетите на платежни институции или дружества за електронни пари, както и на органите,
които по закон осъществяват контрол върху
одиторите на платежни институции или дружества за електронни пари.
(2) Органите по ал. 1 са длъжни да използват пол у чената информаци я само за
целите, за които им е предоставена, и да не
я разпространяват и предоставят на трети
лица освен при изпълнение на задължение,
предвидено в закон.
(3) Органите по ал. 1, т. 3 – 8 могат да
получават информация от БНБ, ако са обвързани от задължение за опазване на професионална тайна, аналогично на установеното
в този закон.
(4) Разпоредбите на чл. 158 и на ал. 1 – 3
се прилагат съответно и за информацията,
получена от БНБ при осъществяване на платежен надзор над лица – обекти на платежен
надзор, които не са платежни институции.
Надзорно сътрудничество
Чл. 160. (1) При упражняването на своите
надзорни функции БНБ си сътрудничи със
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съответните компетентни органи за надзор
над платежни институции и дружества за
електронни пари на държавите членки и, при
необходимост, с Европейската централна банка
и националните централни банки, с компетентните органи за надзор над другите доставчици
на платежни услуги, както и със съответните
компетентни органи за надзор над платежните
системи и системите за сетълмент на ценни
книжа, както и с Европейския банков орган.
(2) Българската народна банка има право
да обменя информация, необходима за платежния надзор, с органите по ал. 1, както и
с други органи на държавите членки, отговорни за спазване на законодателството в
областта на защита на личните данни и на
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.
(3) Обменът на надзорна информация се
извършва при спазване на изискванията относно професионалната тайна, включително
като се гарантира защита на личните данни
и на търговската тайна.
(4) За целите на осъществяване на надзора
по глава шеста БНБ своевременно обменя
информация със съответните компетентни
органи на дру гите държави членк и и си
сътрудничи във връзка с извършването на
надзорни дейности или разследване.
(5) Когато обменя информация с други
компетентни органи по въпроси, свързани с
осъществяване на надзора по глава шеста, при
предаването на информацията БНБ може да
посочи, че тази информация ще се разкрива
само с нейно изрично съгласие и ще се обменя
единствено за целите, за които БНБ е дала
своето съгласие.
Предоставяне на информацията, получена от
компетентните органи на държави членки
Чл. 161. (1) Разпоредбите на чл. 158 се
прилагат и за информацията, получена от
БНБ от компетентните надзорни органи на
държави членки.
(2) Информацията, получена от БНБ от
компетентните надзорни органи на други
държави членки, може да се предоставя по
реда на този закон на органите по чл. 159
или на други лица и органи, ако е налице
изрично писмено съгласие на компетентния
надзорен орган на държавата членка, от който
е получена информацията, и при спазване на
условията, при които е дадено това съгласие.
(3) Българската народна банка може да
предоставя получената по реда на чл. 160,
ал. 4 информация на съответните компетентни органи, а на други органи, физически
или юридически лица – само с изричното
съгласие на компетентните органи, които са
я разкрили, и единствено за целите, за които
тези органи са дали съгласието си да бъде
разкрита, освен при надлежно обосновани
обстоятелства, като в този случай БНБ незабавно уведомява компетентния орган, който
е предоставил информацията.
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Отказ за съдействие при надзорно
сътрудничество
Чл. 162. (1) По въпроси, свързани с осъществяване на надзора по глава шеста, БНБ
може да откаже да съдейства при получено
искане за сътрудничество за извършването на
разследване или надзорна дейност, или обмен
на информация само когато:
1. такова разследване, проверка на място,
надзорна дейност или обмен на информация
могат да засегнат по неблагоприятен начин
суверенитета, националната сигурност или
обществения ред на Република България;
2. вече е започнало съдебно производство
по отношение на същите лица и за същите
действия пред компетентните съдебни органи
на Република България;
3. има влязло в сила съдебно решение
по отношение на същите лица и за същите
действия в Република България.
(2) В случай на отказ по ал. 1 БНБ уведомява по подходящ начин отправилия искането компетентен орган, като му предоставя
възможно най-подробна информация.
Уреждане на разногласия между компетентните
органи на различни държави членки
Чл. 163. (1) Когато по искане за обмен
на информация по чл. 160, ал. 4 е получен
отказ или не са били предприети действия в
разумен срок, БНБ може да отнесе въпроса
до Европейския банков орган (ЕБО), като
поиска съдействието на ЕБО, съгласно чл. 19
от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 г. за създаване на Европейски надзорен
орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна
на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OB,
L 331/12 от 15 декември 2010 г.).
(2) Българската народна банка може да
поиска съдействието на ЕБО съгласно чл. 19
от Регламент (ЕС) № 1093/2010 за уреждане
на разногласия с компетентните органи на
други държави членки по въпроси, свързани
с приложението на чл. 26, 28 – 31 от Директива 2015/2366.
Раздел II
Надзор над операторите на платежни системи
Общи разпоредби
Чл. 164. Българската народна банка упражнява надзор за спазване на изискванията на
този закон и на подзаконовите актове по прилагането му спрямо операторите на платежни
системи, на които е издаден лиценз по чл. 138,
и участниците в тях, лицензирани от БНБ.
Надзорни мерки спрямо оператор на платежна
система и участници в нея
Чл. 165. (1) В случай че БНБ установи
нарушения в дейността на оператор на платежна система, на който е издаден лиценз по
чл. 138, или участник в нея, лицензиран от
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БНБ, в зависимост от характера и тежестта
на установените нарушения тя може:
1. да отправи писмено предупреждение
и/или да даде задължителни указания на оператор и/или участник в платежната система;
2. да задължи оператор и/или участник
в платежната система да преустанови и да
отстрани нарушенията в предварително определен срок;
3. да разпореди на оператора на платежна
система да изключи определен участник от
платежната система, ако участникът не спазва
установените с този закон изисквания или
правилата на системата;
4. да разпореди на участниците и оператора
на платежна система промени в правилата
им, включително промени в правилата на
системата;
5. да задължи оператора на платежната
система да извърши за своя сметка извънреден
вътрешен или външен одит;
6. да наложи на оператора на платежна
система временна или постоянна забрана за
извършване на дейност на платежната система;
7. да отнеме лиценза на оператора на платежна система, подлежаща на лицензиране.
(2) Мерките по ал. 1, т. 1 могат да се
прилагат и спрямо членовете на органите на
управление и надзор на оператора на платежната система или на участника, както и
спрямо лица, които осъществяват контрол по
смисъла на член 4, параграф 1, точка 37 от
Регламент (ЕС) № 575/2013 върху оператор
или участник в платежна система.
Надзорни мерки спрямо оператор на платежна
система по отношение на извършваната от
него дейност по чл. 136, ал. 3
Чл. 166. Мерките по чл. 165, ал. 1, т. 1, 2 и
4 – 6 могат да се прилагат съответно спрямо
оператор на платежна система с окончателност
на сетълмента и по отношение на извършваната от него дейност, когато тази дейност
представлява предоставяне на технически,
информационни и комуникационни услуги,
подпомагащи предоставянето на платежни
услуги, в случай че БНБ установи нарушения
в тази дейност.
Раздел ІІI
Надзор над доставчици на платежни услуги
и издатели на електронни пари
Общи разпоредби
Чл. 167. (1) Българската народна банка
упражнява надзор за спазване на изискванията на този закон и на подзаконовите актове
по прилагането му спрямо доставчиците на
платежни услуги и издателите на електронни
пари със седалище в Република България,
включително по отношение на дейността им
чрез клонове и представители.
(2) Когато служебно или въз основа на
жалба от ползвател на платежни услуги или
държател на електронни пари или от друго
заинтересовано лице, включително сдружение
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на потребители, БНБ установи, че доставчик
на платежни услуги, издател на електронни
пари или друго лице са допуснали нарушение
на този закон, на подзаконовите актове по
прилагането му, на Регламент (ЕС) 2015/847,
Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 2560/2001 (OB, L266/11 от 9 октомври
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 924/2009“, на Регламент (ЕС) № 260/2012,
както и на Регл амент (ЕС) 2015/751 или на
делегираните регламенти и регламентите
за изпълнение на Директива (ЕС) 2015/2366
и Директива 2014/92/ЕС, БНБ има право
да приложи подходящи надзорни мерки и/
или да наложи имуществени санкции с цел
преустановяване на нарушението.
(3) При подаване на жалба от ползвател на
платежни услуги или държател на електронни
пари или от друго заинтересовано лице БНБ с
отговора си информира подателя на жалбата
за възможността да отнесе спора за разглеждане от Помирителната комисия за платежни
спорове. Отговорът на БНБ не представлява
индивидуален административен акт.
Допълнителни изисквания при упражняване на
надзор над платежни институции и дружества
за електронни пари
Чл. 168. Надзорните правомощия на БНБ
спрямо платежните институции и дружествата
за електронни пари се осъществят в съответствие с рисковете, на които те са изложени
или могат да бъдат изложени във връзка с
дейността си, както и за поддържане на адекватен на рисковете собствен капитал.
Надзорни мерки спрямо доставчици на платежни
услуги и издатели на електронни пари
Чл. 169. (1) В случай че БНБ установи
нарушения в дейността на доставчик на платежни услуги или издател на електронни пари
по чл. 167, ал. 1, в зависимост от характера и
тежестта на установените нарушения, тя може:
1. да отправи писмено предупреждение
и/или да даде задължителни указания на
доставчика на платежни услуги или издателя
на електронни пари;
2. да задължи доставчика на платежни
услуги или издателя на електронни пари да
преустанови и/или да отстрани нарушението
в предварително определен срок;
3. да изиска извършването на промени във
вътрешните правила и процедури на доставчика на платежни услуги или издателя на
електронни пари;
4. да забрани извършването на дейност по
предоставяне на някои или на всички платежни услуги или извършването на дейност
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по издаване на електронни пари, докато не се
отстранят констатираните нарушения.
(2) Българската народна банка може да
приложи мерките по ал. 1 и в случаите по
чл. 33, ал. 9 и 10.
Допълнителни надзорни мерки спрямо пла
тежните институции и дружествата за електронни пари
Чл. 170. (1) Освен мерките по чл. 169, в
случай че БНБ установи нарушения в дейността на платежна институция или дружество за
електронни пари, тя може:
1. да задължи платежната институция или
дружеството за електронни пари да извършат
за своя сметка извънреден одит от друго одиторско дружество, което отговаря на изиск
ванията на чл. 25, ал. 1;
2. да наложи на платежната институция
или дружеството за електронни пари по-строги
надзорни изисквания от установените за тях
при нормалното им функциониране;
3. да ограничи дейността на платежната
институция или дружеството за електронни
пари, като им забрани да извършват определени сделки, дейности или операции;
4. да ограничи обема на определен вид дейности, извършвани от платежната институция
или дружеството за електронни пари, или да
изисква увеличение на собствения капитал;
5. да отнеме лиценза на платежната институция или на дружеството за електронни пари.
(2) Българската народна банка може да
приложи мерките по ал. 1, т. 2 – 4 и в случаите по чл. 33, ал. 9 и 10.
(3) В случай че БНБ установи нарушения
в дейността на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, тя може
да приложи мерките по ал. 1, т. 1 – 3 или да
заличи доставчика на услуги по предоставяне
на информация за сметка от регистъра по чл. 19.
Мерки по други нормативни актове
Чл. 171. (1) Прилагането на надзорни мерки
по чл. 169 и 170 не засяга възможността за прилагане на мерки по други нормативни актове.
(2) По преценка на БНБ прилагането на
надзорни мерки може да се направи обществено достояние.
Раздел IV
Надзор над платежни картови схеми
Надзорни мерки спрямо платежните
картови схеми
Чл. 172. (1) Българската народна банка
упражнява надзор за спазване изискванията
на Регламент (ЕС) 2015/751 спрямо платежните картови схеми, когато седалището им е
в Република България.
(2) В случай че БНБ установи нарушения
в дейността на платежна картова схема по
ал. 1, в зависимост от характера и тежестта
на установените нарушения, тя може:
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1. да отправи писмено предупреждение
и/или да даде задължителни указания на
платежната картова схема;
2. да задължи платежната картова схема
да преустанови и да отстрани нарушенията в
предварително определен срок;
3. да изиска извършването на промени във
вътрешните правила и процедури на платежната картова схема;
4. да забрани извършването на дейност,
докато не се отстранят констатираните нарушения.
Раздел V
Нарушения
Видове нарушения
Чл. 173. За нару шени я по смисъла на
чл. 165, ал. 1, чл. 166, чл. 169, ал. 1, чл. 170,
ал. 1 и чл. 172, ал. 2 се смятат:
1. нарушение или заобикаляне на този
закон, на друг нормативен акт, издаден по
неговото прилагане, или на регламентите по
чл. 167, ал. 2;
2. неизпълнение на указания и разпореждания на БНБ;
3. възпрепятстване на упражняването на
платежен надзор и проверки на място;
4. непредоставяне на изискваната от БНБ
информация и документи;
5. неоказване на съдействие, когато такова
е било поискано от проверяваното лице;
6. неспазване на условията за издаване на
лиценза, когато лицето – обект на платежен
надзор, подлежи на лицензиране по реда на
този закон;
7. застрашаване или засягане на сигурностт а
и финансовата стабилност на платежна система;
8. застрашаване или засягане на сигурност
та и финансовата стабилност на финансова
институция или дружество за електронни
пари, включително поради извършвана от тях
друга търговска дейност, несвързана с предоставянето на платежни услуги, съответно
с издаването на електронни пари;
9. извършване на сделки или операции,
които представляват изпиране на пари или
финансиране на тероризма или са в нарушение
на Закона за мерките срещу изпирането на
пари, Закона за мерките срещу финансирането
на тероризма и на актовете по прилагането им.
Г л а в а

д е с е т а

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ
НА СПОРОВЕ
Раздел I
Вътрешни процедури
Жалби
Чл. 174. (1) Всеки доставчик на платежни
услуги в рамките на вътрешните си правила
предвижда процедура за подаване на жалби,
решаване на спорове и определяне на обезщетения във връзка с предоставянето на
платежни услуги.
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(2) Процедурата по ал. 1 се осъществява
на български език или на друг език, ако това
е уговорено между доставчика на платежни
услуги и ползвателя на платежни услуги.
(3) Доставчикът на платежни услуги е
длъжен да се произнесе по всяка постъпила
жалба в писмена форма на хартиен носител
или, ако е уговорено между доставчика на
платежни услуги и ползвателя на платежни
услуги – на друг дълготраен носител, и да
уведоми ползвателя на платежни услуги за
решението си в срок до 15 работни дни от
получаването на жалбата.
(4) По изключение, когато доставчикът на
платежни услуги не може да се произнесе в
срока по ал. 3 по независещи от него причини, той е длъжен да изпрати на ползвателя
на платежни услуги отговор, в който ясно да
посочи причините за забавата, както и срока,
в който ползвателят на платежни услуги ще
получи решението му по жалбата. Във всички
случаи срокът за получаване на решение не
може да надвишава 35 работни дни от получаването на жалбата.
(5) Когато доставчикът на платежни услуги
не се произнесе в предвидените в ал, 3 и 4
срокове, както и когато решението не удов
летворява ползвателя на платежни услуги,
спорът може да се отнесе за разглеждане от
Помирителната комисия за платежни спорове.
Доставчикът на платежни услуги информира
ползвателя на платежни услуги за наличието
на тази възможност.
(6) Доставчикът на платежни услуги предоставя по ясен, изчерпателен и достъпен начин,
включително в клоновете си, на интернет страницата си, ако има такава, както и в договора,
сключен с ползвателя на платежни услуги,
информацията по ал. 5, като посочва и къде
може да се намери допълнителна информация
за Помирителната комисия за платежни спорове и условията за нейното сезиране.
(7) Алинеи 1 – 6 се прилагат и за издателите на електронни пари.
Раздел II
Помирителна комисия за платежни спорове
Статут
Чл. 175. (1) Помирителната комисия за
платежни спорове към Комисията за защита
на потребителите е орган за алтернативно
разрешаване на национални и трансгранични
спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и
между издатели на електронни пари и техни
клиенти във връзка с прилагането на този
закон, на подзаконовите актове по прилагането му, на Регламент (ЕО) № 924/2009, на
Регламент (ЕС) № 260/2012 и на Регламент
(ЕС) 2015/751.
(2) Помирителната комисия за платежни
спорове, наричана по-нататък „комисията“,
разглежда национални и трансгранични спорове между лицата по ал. 1, произтичащи
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от договори за предоставяне на платежни
услуги от разстояние по смисъла на Закона
за предоставяне на финансови услуги от разстояние. При разглеждане на трансгранични
спорове, получени чрез платформата за онлайн решаване на спорове, комисията спазва
изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
21 май 2013 г. относно онлайн решаване на
потребителски спорове и за изменение на
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива
2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)
(OB, L 165/1 от 18 юни 2013 г.).
(3) Комисията е независима и към нея не
могат да се отправят задължителни указания
относно изпълнението на дейността є.
Състав на Помирителната комисия
за платежни спорове
Чл. 176. (1) Помирителната комисия за
платежни спорове се състои от председател и
заместник-председател, определени от управителя на БНБ, и членове – лица, посочени в
листи, утвърдени от представителна организация на банките и от Комисията за защита на
потребителите. Във всяка листа трябва да се
включат най-малко три лица с необходимата
квалификация. Те не могат да бъдат освобождавани без основателни причини.
(2) Помирителното производство се разглежда в състав от трима членове, който
включва председателя или заместник-председателя на комисията и по един член от
съответните листи. Членовете на комисията
за всяко помирително производство се определят от председателя на ротационен принцип.
(3) При невъзможност на някой от членовете да участва в отделно помирително
производство председателят или заместникпредседателят на комисията определя друг
член измеж ду вк лючените в съответната
листа лица.
(4) Членовете на комисията, председателят
и заместник-председателят са длъжни да са
обективни и безпристрастни при изпълнение
на задълженията си. Те нямат право да разгласяват търговската, служебната, банковата
и професионалната тайна или други сведения,
станали им известни при или по повод изпълнение на техните задължения.
(5) Ежегодно, до един месец след изтичането на календарната година, председателят
на комисията изготвя годишен доклад за
дейността, който предоставя на Българската
народна банка, на Комисията за защита на
потребителите и на организациите, утвърдили
листите по ал. 1. При изготвяне на годишния
доклад се спазват изискванията на чл. 181ж
от Закона за защита на потребителите. Годишният доклад се публикува на интернет
страницата на Помирителната комисия за
платежни спорове.
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Принципи на помирителното производство
Чл. 177. (1) При решаване на спорове комисията спазва принципите на доброволност,
експертност, независимост, безпристрастност,
прозрачност, ефективност, справедливост,
свобода и законосъобразност, заложени в
глава девета, раздел II от Закона за защита
на потребителите, и изискванията за защита
на личните данни съгласно Закона за защита
на личните данни.
(2) Производството пред комисията не е
задължителна предпоставка за предявяване
на иск в съда.
Помирително производство
Чл. 178. (1) Помирителното производство
започва с подаване на заявление до комисията. Заявлението се подава в писмена форма,
както и по електронна поща или онлайн чрез
интернет страницата на Комисията за защита
на потребителите.
(2) Изиск вани ята към за явлението по
ал. 1, условията и редът за образуване и прекратяване на помирителното производство
и за разглеждане и разрешаване на спорове
от компетентността на комисията, както и
максималният паричен праг на споровете се
определят с правилник, утвърден от управителя на БНБ. Правилникът се обнародва в
„Държавен вестник“.
(3) Помирителната комисия за платежни
спорове при поискване предоставя на страните на траен носител информация относно
процедурата за провеждане на помирителното
производство.
Помирително предложение
Чл. 179. (1) След извършване на необходимите действия по изясняване на спора комисията изготвя и приема писмено помирително
предложение за неговото разрешаване.
(2) Приемането на предложението от двете
страни има силата на споразумение между тях.
(3) Когато страните по спора са сключили
споразумение, но някоя от тях не изпълнява
задълженията си по него, другата страна
може да се обърне към съда за разглеждане
на спора – предмет на споразумението.
Разходи за производството
Чл. 180. (1) Страните не заплащат такса за
разглеждане на спора от комисията. Направените от страните разноски са за тяхна сметка.
(2) Разходите за възнаграждения на членовете на комисията се поемат от организациите,
които са ги определили. Комисията за защита
на потребителите осигурява персонал и подходящи условия за работа на Помирителната
комисия за платежни спорове.
Сътрудничество
Чл. 181. В случаи на трансгранични спорове
комисията си сътрудничи със съответните органи за алтернативно разрешаване на спорове
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в държавите членки, като обменя информация
и становища с тях.
Неуредените въпроси
Чл. 182. За неуредените въпроси за дейността на комисията като орган за алтернативно
решаване на спорове се прилагат разпоредбите
на глава девета, раздел II от Закона за защита
на потребителите.
Г л а в а
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БЕНЧМАРКОВЕ
Компетентен орган
Чл. 183. (1) Българската народна банка
е компетентен орган по смисъла на чл. 40,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти
и финансови договори или за измерване на
резултатите на инвестиционни фондове, и за
изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/
ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (OB, L
171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/1011“, за изпълнението на
задълженията по отношение на бенчмаркове
за лихвени проценти от администраторите и
от поднадзорните субекти по чл. 3, параграф 1,
т. 17, букви „а“, „з“ и „и“ от Регламент (ЕС)
2016/1011, чието седалище се намира в Репуб
лика България.
(2) При изпълнение на задълженията по
ал. 1 подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банково“, или определено от него
длъжностно лице упражнява правомощията
по чл. 41, параграф 1, букви „а“ – „г“ от Регламент (ЕС) 2016/1011, а управителният съвет на
БНБ – правомощията по чл. 41, параграф 1,
букви „д“ – „й“.
(3) При установяване на нарушения, посочени в чл. 42, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2016/1011, управителният съвет на БНБ може
да приложи мерките по чл. 42, параграф 2,
букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС) 2016/1011.
Г л а в а
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ИЗДАВАНЕ И ОБЖАЛВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
Издаване и обжалване на административни
актове
Чл. 184. (1) Индивидуалните административни актове по този закон се издават от
управителния съвет на БНБ по предложение
на подуправителя, ръководещ управление
„Банково“, с изключение на индивидуалните
административни актове по чл. 29 и чл. 43,
ал. 3, които се издават от подуправителя,
ръководещ управление „Банково“.
(2) Административните актове на БНБ се
мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.
(3) Административните актове могат да се
обжалват пред Върховния административен
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съд относно тяхната законосъобразност по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Съдът не може да спре изпълнението на акта
до окончателното произнасяне по жалбата.
(4) В съдебните производства по ал. 3,
когато е необходимо извършването на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа
експертиза, съдът назначава вещи лица от
списъка по чл. 151, ал. 3 от Закона за кредитните институции.
(5) Ин диви д уа лни те а дминист рат ивни
актове по този закон се съобщават на адресатите им чрез връчване срещу подпис или
чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива, или чрез връчване
с препоръчано писмо с обратна разписка.
Връчването с препоръчано писмо с обратна
разписка се извършва на постоянния адрес
на лицето, ако то е физическо лице, или по
неговото седалище и адрес на управление,
ако е юридическо лице.
(6) Когато административният акт не се
връчи по един от посочените в ал. 5 начини,
той се смята за връчен с поставянето му на
публично достъпно място в сградата на БНБ.
Последното обстоятелство се удостоверява
с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на подуправителя,
ръководещ управление „Банково“.
(7) При прилагането на надзорни мерки
чл. 26 и 34 от Административнопроцесуалния
кодекс не се прилагат.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Глоби и имуществени санкции
Чл. 185. (1) Който извърши или допусне
извършването на нарушение на този закон,
на подзаконовите актове по прилагането му,
както и на делегираните регламенти и регламентите за изпълнение на Директива (ЕС)
2015/2366 и Директива 2014/92/ЕС, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а при
повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Ако нарушителят е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 5000
до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 20 000 лв.
(2) На оператор на платежна система,
който извърши или допусне извършването
на нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му, се налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до
30 000 лв., а при повторно нарушение – от
30 000 до 50 000 лв.
(3) На доставчик на платежни услуги,
подлежащ на надзор по чл. 167, ал, 1, който
извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, на подзаконовите актове
по прилагането му, както и на делегираните
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регламенти и регламентите за изпълнение
на Директива (ЕС) 2015/2366 и Директива
2014/92/ЕС, се налага имуществена санкция
в размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно
нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.
(4) На участник в платежна система, който
извърши или допусне извършването на нарушение на този закон и на подзаконовите актове
по прилагането му, се налага имуществена
санкция в размер от 5000 до 20 000 лв., а при
повторно нарушение – от 20 000 до 50 000 лв.
(5) На оператор на платежна система,
доставчик на платежни услуги или участник
в платежна система, който не изпълни приложена от БНБ надзорна мярка, се налага
имуществена санкция в размер от 10 000 до
20 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 100 000 лв.
(6) Който извърши нарушение на чл. 3,
ал. 2 или чл. 34, ал. 3, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в
размер от 5000 до 20 000 лв., а при повторно
нарушение – от 20 000 до 40 000 лв. Ако
нарушителят е юридическо лице, се налага
имуществена санкция в размер от 20 000 до
40 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 80 000 лв.
(7) Който извърши нарушение на чл. 135,
ал. 4, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 20 000 до
50 000 лв., а при повторно нарушение – от
50 000 до 100 000 лв. Ако нарушителят е
юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.,
а при повторно нарушение – от 100 000 до
200 000 лв.
Глоби и имуществени санкции при нарушение
на Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО)
№ 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012 и на
Регламент (ЕС) 2015/751
Чл. 186. (1) Който извърши нарушение на
Регламент (ЕС) 2015/847, на Регламент (ЕО)
№ 924/2009, на Регламент (ЕС) № 260/2012
или на Регламент (ЕС) 2015/751, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв. Ако
нарушителят е юридическо лице, се налага
имуществена санкция в размер от 5000 до
10 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 20 000 лв.
(2) Когато нарушителят е доставчик на
платежни услуги или на платежна картова
схема, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно
нарушение – от 40 000 до 80 000 лв.
Глоби и имуществени санкции при нарушение
на Регламент (ЕС) 2016/1011
Чл. 187. (1) Който извърши нарушение на
чл. 4 – 10, чл. 11, параграф 1, букви „а“, „б“,
„в“ и „д“, чл. 11, параграфи 2 и 3, чл. 12 – 16,
21, чл. 23 – 29 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/1011
по отношение на бенчмаркове за лихвени
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проценти, се наказва с глоба в размер от
2500 до 1 000 000 лв. Когато нарушителят е
юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер
от 20 000 лв. до по-голямата сума между
10 на сто от общия годишен оборот според
последния годишен финансов отчет, одобрен
от ръководния му орган, или 2 000 000 лв.
(2) Който извърши нарушение на чл. 11,
параграф 1, буква „г“ или чл. 11, параграф 4
от Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на
бенчмаркове за лихвени проценти, се наказва
с глоба в размер от 1500 до 200 000 лв. Когато
нарушителят е юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в
размер от 10 000 лв. до по-голямата сума между 2 на сто от общия годишен оборот според
последния годишен финансов отчет, одобрен
от ръководния му орган, или 500 000 лв.
(3) Когато стойността на реализираната
печалба или избегнатата загуба в резултат на
нарушението по ал. 1 и 2 може да се определи,
на нарушителя се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от минималния размер по ал. 1, съответно по ал. 2, до
тройния размер на реализираната вследствие
на нарушението печалба или на избегнатата
вследствие на нарушението загуба.
(4) За целите на ал. 1 и 2, когато юридическото лице е предприятие майка или дъщерно
предприятие на предприятие майка, което
трябва да изготвя консолидирани финансови
отчети в съответствие с Директива 2013/34/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови
отчети и свързаните доклади на някои видове
предприятия и за изменение на Директива
2006/43/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на директиви 78/660/
ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OB, L 182/19
от 29 юни 2013 г.), за съответен общ годишен
оборот се приема общият годишен оборот
или съответният вид доход в съответствие
с Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни
отчети и консолидираните счетоводни отчети
на банки и други финансови институции – за
банките, и Директива 91/674/ЕИО на Съвета
от 19 декември 1991 г. относно годишните
счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия – за застрахователните дружества, според
последните налични консолидирани отчети,
които са одобрени от ръководния орган на
крайното предприятие майка, или ако лицето
е асоциация – 10 на сто от общия оборот на
неговите членове.
Издаване и обжалване на наказателни
постановления
Чл. 188. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по чл. 185 – 187 се съставят от
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оправомощени от подуправителя на БНБ,
ръководещ управление „Банково“, лица, а
наказателни те постановлени я се издават
от подуправителя или от оправомощено от
него лице.
(2) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
(3) Българската народна банка може да
оповести всяко влязло в сила наказателно
постановление, с което е наложено наказание
или имуществена санкция, доколкото това
оповестяване не би изложило на сериозна опасност финансовите пазари или не би причинило
несъразмерна вреда на засегнатите страни. За
нарушения на Регламент (ЕС) 2016/1011 се
прилага чл. 45 от Регламент (ЕС) 2016/1011.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Вальор“ е референтна дата, използвана
от доставчик на платежни услуги за изчисляване на лихвите по средствата, с които е
задължена или заверена платежната сметка.
Когато не е договорено олихвяване на платежната сметка, вальор е датата, на която
доставчикът на платежни услуги е длъжен
да задължи или завери платежната сметка.
2. „Група“ е група от предприятия, състояща
се от предприятието майка и всички негови
дъщерни дружества.
3. „Директен дебит“ е национална или
презгранична платежна услуга по задължаване
на платежна сметка на платеца, когато платежната операция се извършва по инициатива
на получателя въз основа на даденото съгласие от платеца на получателя, на доставчика
на платежни услуги на получателя или на
доставчика на платежни услуги на платеца.
4. „Платежна операция, инициирана от разстояние“ е платежна операция, инициирана по
интернет или посредством устройство, което
може да се използва за дистанционна връзка.
5. „Доставчик на платежни услуги, обслужващ сметка“ е доставчик на платежни
услуги, предлагащ и поддържащ платежната
сметка на платеца.
6. „Доставчик на услуги по иницииране на
плащане“ е доставчик на платежни услуги,
предоставящ услугите по чл. 4, т. 7.
7. „Доставчик на услуги по предоставяне
на информация за сметка“ е доставчик на
платежни услуги, предоставящ услугите по
чл. 4, т. 8.
8. „Дълготраен носител“ е всеки инструмент, който позволява на ползвателя на платежни услуги да съхранява адресирана до него
информация по начин, достъпен за последващи
справки, за период, достатъчен за целите, за
които е предоставена информацията, и който
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позволява непроменено възпроизвеждане на
съхранената информация. За дълготрайни
носители се смятат разпечатки от устройства
за разпечатване на извлечения по сметки,
дискети, CD-ROM, DVD, компютърни твърди дискове, на които може да се съхраняват
електронни съобщения, интернет страници,
които са достъпни за последващи справки, за
срок, достатъчен за целите на информацията и
позволяващ непромененото възпроизвеждане
на съхранената информация и други.
9. „Държава членка“ е държава – членка на
Европейския съюз, или друга държава, която
принадлежи към Европейското икономическо
пространство.
10. „Държава членка по произход“ е държава членка, в която се намира седалището на
доставчика на платежни услуги, а когато доставчикът на платежни услуги няма седалище
съгласно националното му право – държавата
членка, в която се намира централното му
управление.
11. „Дъщерно дружество“ е юридическо
лице, контролирано от друго юридическо
лице (предприятие майка). Юридически лица,
които са дъщерни на дъщерното дружество,
също се смятат за дъщерни дружества на
предприятието майка.
12. „Електронна съобщителна мрежа“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните
съобщения.
13. „Електронна съобщителна услуга“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните
съобщения.
14. „Издаване на платежни инструменти“ е
платежна услуга, предоставяна от доставчик
на платежни услуги, сключил договор с платеца за предоставяне на платежен инструмент
за иницииране на платежни операции и за
тяхната обработка.
15. „Институция“ е участваща/участващ
в система с окончателност на сетълмента
и отговорна/отговорен за изпълнението на
финансовите задължения, произтичащи от
нареждания за превод в рамките на системата:
а) банка по смисъла на чл. 2, ал. 5 от
Закона за кредитните институции, кредитна
институция по смисъла на чл. 4, параграф 1
от Директива 2006/48/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на
дейност от кредитните институции (преработена), включително институциите, изброени
в чл. 2 от директивата;
б) инвестиционен посредник съгласно
Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 4, параграф 1, т. 1 от Директива
2004/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите
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на финансови инструменти, с изключение на
институциите, изброени в чл. 2, параграф 1
от директивата.
16. „Клирингова къща“ е субект, който
отговаря за изчисляването на нетните позиции на институциите, евентуален централен
съконт рагент и/или евент уа лен агент по
сетълмента.
17. „К лон на платеж на инстит у ци я“ е
място на стопанска дейност, представляващо
юридически необособена част от платежна
институция, чрез което се извършват пряко
всички или някои от дейностите на платежната институция. За извършване на дейност
като платежна институция на територията на
Република България чрез клон платежната
институция, лицензирана в държава членка,
създава един клон независимо от броя на
местата на дейност.
18. „Кредитен лихвен процент“ е лихвен
процент, плащан на потребителя във връзка
с притежаването на средства по платежна
сметка.
19. „Кредитен превод“ е национална или
презгранична платежна услуга за заверяване
на платежна сметка на получателя посредством една или няколко платежни операции,
извършвани по платежна сметка на платеца
от доставчика на платежни услуги, който води
платежната сметка на платеца, въз основа на
дадено от платеца нареждане.
20. „Наличен паричен превод“ е платежна
услуга, при която средствата се предоставят от
платеца, без да са открити платежни сметки
на името на платеца или на получателя, с
единствена цел прехвърляне на съответната
сума на получателя или на друг доставчик
на платежни услуги, действащ от името на
получателя, и/или когато тези средства се
получават от името на получателя и са на
негово разположение.
21. „Нареждане за периодични преводи“ е
разпореждане на платеца до доставчика на
платежни услуги, който води платежната сметка на платеца, да извършва кредитни преводи
на редовни интервали или на предварително
определени дати.
22. „Нареждане за превод“ е всяко нареждане на участник в система с окончателност на
сетълмента да предостави на разположение на
получателя парична сума чрез записване по
сметките на кредитна институция, централна
банка, централен съконтрагент или агент по
сетълмента или всяко друго нареждане, водещо
до поемане или изпълнение на задължение
за плащане съгласно правилата на системата.
23. „Нареждане за прехвърляне“ е всяко
нареждане на участник в система с окончателност на сетълмента да прехвърли правото
на собственост или лихвата върху ценна книга
или ценни книжа чрез записване в регистър
или по друг начин.
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24. „Невалиден уникален идентификатор“
е идентификатор, който не отговаря на стандартизираните изисквания, ако има такива.
25. „Нетиране“ е преобразуване на всички вземания и задължения, произтичащи от
нареждания за превод, които участник или
участници издават или получават от един или
повече други участници, така че само едно
нетно вземане може да се иска или едно нетно
задължение се дължи.
26. „Овърдрафт“ е изрично уговорен кредит, с който доставчик на платежни услуги
предоставя на потребителя възможността да
ползва средства, надвишаващи наличността
по платежната му сметка.
27. „Оперативно съвместими системи“ са
две или повече системи с окончателност на
сетълмента, чиито системни оператори са
сключили помежду си споразумение, предвиждащо изпълнение на нареждания за превод
между различните системи.
28. „Оператор на платежна система“ е
системен оператор, който носи юридическа
отговорност за функционирането на платежна
система.
29. „Персонализирани средства за сигурност“ са персонализирани характеристики,
предоставени от доставчика на платежни
услуги на ползвател на платежни услуги за
целите на установяване на идентичността
и/или установяване на автентичността.
30. „Платежен инструмент“ е персонализирано/персонализирани устройство/устройства
и/или набор от процедури, договорени между
ползвателя на платежни услуги и доставчика
на платежни услуги и използвани от ползвателя на платежни услуги с цел подаване на
платежно нареждане.
31. „Платежна операция“ е действие, предприето от платеца или от получателя, по
внасяне, прехвърляне или теглене на средства,
независимо от основното правоотношение
между платеца и получателя.
32. „Платежна сметка“ е сметка, водена
на името на един или повече ползватели на
платежни услуги, използвана за изпълнението
на платежни операции.
33. „Платежно нареждане“ е всяко нареждане от платеца или получателя към доставчика
на платежни услуги, с което се разпорежда
изпълнението на платежна операция.
34. „Платец“ е физическо или юридическо
лице, което е титуляр на платежна сметка
и разпореж да изпълнението на платежно
нареждане по тази сметка, а когато липсва
платежна сметка – физическо или юридическо
лице, което дава платежно нареждане.
35. „Платежна картова схема“ е понятие
по смисъла на чл. 2, т. 16 от Регламент (ЕС)
2015/751.
36. „Платежна марка“ е всяко наименование,
израз, знак, символ, в материален или цифров
вид, или съчетание от тях, което посочва по
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коя платежна картова схема се извършват
платежните операции, свързани с карта.
37. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
38. „Ползвател на платежни услуги“ е физическо или юридическо лице, което се ползва
от платежна услуга в качеството си на платец
или на получател, или и в двете си качества.
39. „Получател“ е физическо или юридическо лице, определено като краен получател
на средства, които са предмет на платежна
операция.
40. „Потребител“ е физическо лице – ползвател на платежна услуга, което при договори
за предоставяне на платежни услуги извършва
дейност, различна от неговата търговска или
професионална дейност.
41. „Пребиваващ законно в Европейския
съюз“ е физическо лице, което има право
да пребивава в държава членка по силата
на акт на Европейския съюз или на националното право, включително потребители
без постоянен адрес, лица, т ърсещи убежище съгласно Конвенцията за статута на
бежанците, съставена в Женева на 28 юли
1951 г., и Протокола за статута на бежанците
от 1967 г. (ратифицирани със закон – обн.,
ДВ, бр. 36 от 1992 г.; доп., бр. 30 от 1993 г.)
(ДВ, бр. 88 от 1993 г.) и други приложими
международни договори.
42. „Предприятие майка“ е юридическо
лице, което упражнява контрол спрямо едно
или повече дружества (дъщерни дружества).
43. „Прехвърляне на платежна сметка“ или
„услуга по прехвърляне“ е прехвърляне по
искане на потребителя от един доставчик на
платежни услуги към друг на информацията
относно всички или някои нареждания за
периодични преводи, периодични директни
дебити и периодични входящи кредитни преводи, извършвани по платежна сметка, и/или
прехвърляне на положителното салдо, ако има
такова, от една платежна сметка към друга
платежна сметка със или без закриване на
предишната платежна сметка.
44. „Прехвърлящ доставчик на платежни
услуги“ е доставчик на платежни услуги, от
който се подава необходимата за извършване
на прехвърлянето информация в процедурата
по прехвърляне на платежна сметка.
45. „Приемане на плащания с платежни
инструменти“ е платежна услуга, предоставена от доставчик на платежни услуги, който
сключва договор с получателя да приема и
обработва плащания с платежни инструменти,
които водят до прехвърляне на средства към
получателя.
46. „Приемащ доставчик на платежни услуги“ е доставчик на платежни услуги, към
който се подава необходимата за извършване
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на прехвърлянето информация в процедурата
по прехвърляне на платежна сметка.
47. „Приемаща държава“ е държава членка,
различна от държавата членка по произход,
в която доставчикът на платежни услуги
има клон или представител, или предоставя
директно платежни услуги.
48. „Работен ден“ е денят, в който съответният доставчик на платежни услуги на платеца или доставчикът на платежни услуги на
получателя, които участват в изпълнението на
платежната операция, осъществяват дейност,
необходима за изпълнението на платежната
операция.
49. „Регистрационен номер“ е предварително оповестен набор от данни или уникален
номер, присвояван от доставчика на платежни
услуги, който позволява еднозначно идентифициране на платежната операция.
50. „Референтен лихвен процент“ е лихвеният процент, използван като основа за
изчисляване на приложимия лихвен процент
и който произтича от общодостъпен източник,
който може да се провери от двете страни по
договор за предоставяне на платежна услуга.
51. „Референтен обменен курс“ е обменният
курс, използван като основа за изчисляване
при обмяна на валута, който е предоставен
от доставчика на платежни услуги или от
общодостъпен източник.
52. „Свръховърдрафт“ е мълчаливо приет
овърдрафт, при който доставчик на платежни
услуги предоставя на потребителя възможност та да ползва средства, надвишаващи
наличността по платежната му сметка или
договорения размер на овърдрафта.
53. „Системен оператор“ е субект или субекти, които носят юридическа отговорност
за функционирането на дадена система.
54. „Собст вен капи та л“ е пон я т ие по
смисъла на член 4, параграф 1, точка 118 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, където най-малко 75 на сто от капитала от първи ред е под
формата на базов собствен капитал от първи
ред съгласно член 50 от същия регламент, а
капиталът от втори ред е по-малък или равен
на една трета от капитала от първи ред.
55. „Средства“ са банкноти и монети, пари
по сметка и електронни пари.
56. „Средства за дистанционна комуникация“ са средства, чрез които може да се сключи
договор за платежна услуга без едновременното физическо присъствие на доставчика и
ползвателя на платежни услуги.
57. „Съвместяване на марки“ е включването на две или повече платежни марки или
приложения за плащане на една платежна
марка в един платежен инструмент.
58. „Такси“ са всички плащания и неустойки,
които ползвател дължи на доставчика на платежни услуги за или във връзка с предоставянето на услуги, свързани с платежна сметка.

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

59. „Уникален идентификатор“ е комбинация от букви, цифри или символи, съобщена
от доставчика на платежни услуги на ползвателя на платежни услуги, която трябва да се
предостави от ползвателя на платежни услуги
при изпълнение на платежна операция, за
да може еднозначно да се установи другият
ползвател на платежни услуги и/или неговата
платежна сметка.
60. „Услуги, свързани с платежната сметка“
по смисъла на глава шеста, са всички услуги,
свързани с откриването, използването и закриването на платежна сметка, включително
платежни услуги и платежни операции по
смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 8, както и овърдрафт
и свръховърдрафт.
61. „Услуга по иницииране на плащане“ е
услуга, при която се инициира плащане по
искане на ползвателя на платежни услуги по
отношение на платежна сметка, поддържана
при друг доставчик на платежни услуги.
62. „Услуга по предоставяне на информация за сметка“ е онлайн услуга, при която
се предоставя обобщена информация за една
или повече платежни сметки, поддържани от
ползвателя на платежни услуги при един или
повече други доставчици на платежни услуги.
63. „Установяване на идентичността“ е
процедура, която позволява на доставчика на
платежни услуги да провери самоличността на
ползвателя на платежни услуги, включително
използването на персонализираните средства
за сигурност на ползвателя.
64. „Ценни книжа“ по смисъла на глава
осма са финансови инструменти по смисъла
на чл. 4 от Закона за пазарите на финансови
инструменти.
65. „Централен съконтрагент“ е лице, разположено между институциите в система с
окончателност на сетълмента, действащо като
изключителен контрагент на тези институции
във връзка с нарежданията им за превод.
66. „Цифрово съдържание“ са стоки или
услуги, които са произведени и представени
в цифров вид и чието използване или потребление е ограничено до техническо устройство,
и които не включват използването или потреблението на физически стоки или услуги.
67. „Чувствителни данни за плащанията“
са данни, включително персонализираните
средства за сигурност, които могат да се използват за извършването на измама. Името
на титуляря на сметката и номерът на сметката не представляват чувствителни данни
за плащанията за дейността на доставчиците
на услуги по иницииране на плащане и на
доставчиците на услуги по предоставяне на
информация за сметка.
§ 2. Този закон въвежда разпоредбите на:
1. Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември
2015 г. за платежните услуги във вътрешния
пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО,
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2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/
ЕО (OB, L 337/35 от 23 декември 2015 г.);
2. Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно
окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни
книжа и на Директива 2009/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.
за изменение на Директива 98/26/ЕО относно
окончателността на сетълмента в платежните
системи и в системите за сетълмент на ценни
книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно
финансовите обезпечения по отношение на
свързаните системи и вземанията по кредити
(OB, L 146/37 от 10 юни 2009 г.);
3. Директива 2009/110/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно предприемането, упражняването и
пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение
на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за
отмяна на Директива 2000/46/ЕО (OB, L 267/7
от 10 октомври 2009 г.);
4. Директива 2010/78/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г.
за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/
ЕО, 20 03/6/ ЕО, 20 03/41/ ЕО, 20 03/71/ ЕО,
2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/
ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка
с правомощията на Европейския надзорен
орган (Европейски банков орган), Европейския надзорен орган (Европейски орган за
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване) и Европейския надзорен орган
(Европейски орган за ценни книжа и пазари)
(OB, L 331/120 от 15 декември 2010 г.);
5. Директива 2014/92/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно съпоставимостта на таксите по платежните
сметки, прехвърлянето на платежни сметки
и достъпа до платежни сметки за основни
операции (OB, L 257/214 от 28 август 2014 г.).
§ 3. Банките, които са лицензирани за
дейностите по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за
кредитните институции, могат да извършват
платежни услуги без допълнително разрешение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Законът за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.;
изм., бр. 24 и 87 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 57 и
102 от 2015 г., бр. 59, 95 от 2016 г., бр. 97 от
2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) се отменя.
§ 5. Издадените от БНБ подзаконови нормативни актове по прилагането на отменения
Закон за платежните услуги и платежните
системи запазват действието си, доколкото
не противоречат на този закон.
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§ 6. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на закона доставчиците на платежни
услуги са длъжни да приведат в съответствие
със закона дейността си и своите правоотношения с трети лица, възникнали преди
влизането му в сила.
(2) Доставчиците на платежни услуги могат
да използват начините и реда за уведомяване,
посочени в чл. 61, ал. 1 и чл. 62, ал. 1 и 2,
при уведомяване на лицата, с които имат вече
сключени рамкови договори, за настъпилите
промени в тези договори, произтичащи от
този закон.
§ 7. (1) Издадените лицензи на платежни
институции и дружества за електронни пари,
както и издадените лицензи и разрешения на
оператори на платежни системи по отменения
Закон за платежните услуги и платежните
системи запазват действието си.
(2) В срока по § 6, ал. 1 платежните институции и дружествата за електронни пари
по ал. 1 предоставят на БНБ информация и
документи, удостоверяващи спазването на
изискванията на чл. 10, ал. 4, т. 5, 6 и 13.
(3) Платежните институции, на които е
издаден лиценз за предоставяне на платежни
услуги по чл. 4, т. 7 от отменения Закон за
платежните услуги и платежните системи,
запазват лиценза си за предоставяне на платежни услуги, които се считат за платежни
услуги по чл. 4, т. 3 от този закон, ако в
срока по § 6, а л. 1 п редоставя т на БНБ
информация и документи, удостоверяващи
спазването на изискванията на чл. 8, т. 3 и
чл. 9 от този закон.
(4) В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон операторите на платежни системи са длъжни да приведат дейността си в
съответствие с този закон.
§ 8. (1) Дружествата за електронни пари,
които имат и лиценз за извършване на дейност
като платежна институция, в срок един месец
от влизането в сила на закона уведомяват
БНБ по кой от двата лиценза ще извършват
дейност съгласно изискванията на този закон.
(2) Когат о д ру жес т во т о ще извърш ва
дейност като дружество за електронни пари
и възнамерява да продължи да предоставя
платежните услуги, за които е лицензирано
като допълнителна дейност, съгласно чл. 42,
с уведомлението по ал. 1 информира БНБ
за това.
(3) Когато дружеството ще извършва дейност като платежна институция, в срока по
ал. 1 прекратява издаването на електронни
пари, като осигурява цялостно и навременно
изпълнение на задълженията си във връзка с
извършваната дейност по издаване на електронни пари.
(4) В случай че дружество за електронни
пари по ал. 1 не представи уведомление в посочения срок, издаденият лиценз за платежна
институция се обезсилва.
(5) В случаите по ал. 2 и 3 издадените лицензи съответно за платежна институция и за
дружество за електронни пари се обезсилват.
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(6) Обезсилването на лиценз по ал. 4 и 5
се извършва с решение на управителния съвет на БНБ.
§ 9. (1) Дружества, предоставящи платежни
услуги по чл. 4, т. 7 и 8, в тримесечен срок от
влизането в сила на закона подават заявление
до БНБ за издаване на лиценз, съответно за
вписване в регистъра по чл. 19.
(2) В случаите по ал. 1 се прилага глава
втора, раздел I.
(3) Дружество, което не подаде заявление в
срока по ал. 1 или получи отказ за издаване
на лиценз, съответно за вписване в регистъра
по чл. 19, няма право да извършва дейност
като платежна институция, съответно като
доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка.
§ 10. До влизането в сила на регулаторните
технически стандарти, които Европейската
комисия приема съгласно чл. 98, параграф 4
от Директива (ЕС) 2015/2366, и изтичането
на 18-месечния срок за съобразяване с тях
доставчиците на платежни услуги, обслужващи сметки, не възпрепятстват използването
на услугите по иницииране на плащане и по
предоставяне на информация за сметките,
които обслужват.
§ 11. Изискванията на този закон се прилагат и за заварените при влизането му в сила
административни производства пред БНБ.
§ 12. Платежни системи с окончателност
на сетълмента, за които е уведомен Европейският орган за ценни книжа и пазари преди
влизането в сила на този закон, продължават
да се смятат за такива системи.
§ 13. Нареждания за превод или нареждания за прехвърляне, въведени в система с
окончателност на сетълмента преди влизането
в сила на този закон, сетълментът по които
се изпълнява след този момент, продължават
да се смятат за нареждания за превод или за
нареждания за прехвърляне по смисъла на
§ 1, т. 22 и 23 от допълнителните разпоредби.
§ 14. В Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 23 и 82 от 2009 г., бр. 61
от 2014 г. и бр. 14 и 57 от 2015 г.) в чл. 8,
ал. 2 думите „чл. 39, съответно чл. 41 и 42“
се заменят с „чл. 58, съответно чл. 60 и 61“.
§ 15. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от
2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101
от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от
2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 7 думите „платежните институции и на дружествата за електронни
пари“ се заменят с „доставчиците на платежни
услуги и на издателите на електронни пари“.
2. В чл. 16:
а) създава се нова т. 19:
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„19. издава, отказва издаване, отнема или
спира действието на лиценза или регистрира,
отказва да регистрира, заличава или спира
действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове за лихвени проценти,
както и одобрява или отказва одобрението на
бенчмаркове за лихвени проценти, изготвени
в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011
на Европейския парламент и на Съвета от
8 юни 2016 г. относно индекси, използвани
като бенчмаркове за целите на финансови
инструменти и финансови договори или за
измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви
2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС)
№ 596/2014 (OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.);“
б) досегашната т. 19 става т. 20.
3. В чл. 20, ал. 4 думите „платежните институции и дружествата за електронни пари“ се
заменят с „доставчиците на платежни услуги
и издателите на електронни пари“.
4. В чл. 39 ал. 3 се отменя.
5. В чл. 42 след думите „от нея“ се добавя
„с наредба“.
§ 16. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от
2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 15
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 14, ал. 4 след думите „получаване на
заявлението“ се добавя „или ако заявлението
е непълно – след изискване на необходимите
документи и информация“.
2. В чл. 56:
а) в ал. 1, т. 3 думите „чл. 19“ се заменят
с „чл. 21“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Достъп до информация от системата
имат:
1. прокуратурата и следствените органи;
2. Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;
3. Държавна агенция „Национална сигурност“;
4. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
5. Комисията за финансов надзор;
6. Националната агенция за приходите;
7. Агенция „Митници“;
8. Инспектората към Висшия съдебен съвет
за целите на глава девета, раздел Iа от Закона
за съдебната власт по отношение на имущест
вото на съдии, прокурори и следователи.“;
в) създават се ал. 8, 9 и 10:
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„(8) В системата се съхранява и информация относно лицата, които са съдлъжници и
поръчители по кредити.
(9) Извън случаите по ал. 3 достъпът до
информация в системата се осъществява по
реда на чл. 62, ал. 5.
(10) Информация в системата се съхранява за срок 5 години от датата на последния
отчетен период.“
3. В чл. 56а:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя
„данни за наличие на запори по сметки“;
б) в ал. 2 думата „месечно“ се заменя със
„седмично“;
в) в ал. 3:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. Главна дирекция „Национална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;“
бб) точка 6 се изменя така:
„6. Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет за целите на глава девета, раздел Іa
от Закона за съдебната власт по отношение
на имуществото на съдии, прокурори и следователи;“
вв) създава се нова т. 9:
„9. Агенция „Митници“;“
гг) досегашната т. 9 става т. 10 и се изменя
така:
„10. лицата по чл. 56, ал. 1;“
дд) досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
„11. държавните и частните съдебни изпълнители при образувано изпълнително дело.“;
г) в ал. 11 думите „т. 1 – 8“ се заменят с
„т. 1 – 9“;
д) създава се ал. 13:
„(13) Вк лючването и изк лючването на
лица по ал. 3 в информационната система се
извършва с акт на подуправителя, ръководещ
управление „Банково“.“
4. В чл. 153 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 152, 152б и 152в се съставят
от длъжностни лица, оправомощени от под
управителя, ръководещ управление „Банков
надзор“, в срок 6 месеца от деня, в който
нарушителят е открит, но не по-късно от 5
години от извършването на нарушението.“
§ 17. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91
и 97 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 66, ал. 2, т. 6 думите „глава пета
„а“ се заменят с „глава осма“.
2. В § 1, т. 69 от допълнителните разпоредби думите „глава пета „а“ се заменят с
„глава осма“.
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§ 18. В Закона за защита на потребителите
(обн., ДВ, бр. 99 от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53,
59, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от
2007 г., бр. 36 и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82
от 2009 г., бр. 15, 18 и 97 от 2010 г., бр. 18 от
2011 г., бр. 38 и 56 от 2012 г., бр. 15, 27 и 30 от
2013 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 14, 57, 60 и 102 от
2015 г., бр. 59 и 74 от 2016 г., бр. 8, 58 и 103 от
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 182, ал. 5 думите
„глава осма“ се заменят с „глава десета“.
§ 19. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43
и 101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21,
94 и 103 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76
от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7 и
15 от 2018 г.) в чл. 109а се правят следните
изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 78а“ се заменят с
„чл. 128“.
2. В ал. 4 думите „глава пета „а“ се заменят
с „глава осма“.
§ 20. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ,
бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52
от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 43 и 98 от 2016 г.
и бр. 91 от 2017 г.) в чл. 35а думите „глава
пета „а“ се заменят с „глава осма“.
§ 21. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г. и бр. 91
и 103 от 2017 г.) в чл. 46, ал. 1, т. 15 думите
„чл. 103“ се заменят с „чл. 145“.
§ 22. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от
2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42,
76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г. и
бр. 15 от 2018 г.) в чл. 37а, ал. 6 думите „глава
пета „а“ се заменят с „глава осма“.
§ 23. В Закона за гарантиране на влоговете
в банките (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм.,
бр. 96 и 102 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г. и
бр. 7 и 15 от 2018 г.) в чл. 7, т. 15 думите „на
Българската народна банка и“ се заличават.
§ 24. В Закона за а дминист рат ивни те
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92
от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от
1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г.,
бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от
1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г.,
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бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89
от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92
от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96
от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33,
69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г.,
бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и
77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г., бр. 17
от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81 от
2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г. и бр. 63 и 101
от 2017 г.) в чл. 34, ал. 1, изречение второ
думата „банкови“ се заличава, а след думите
„Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти“
се добавя „Закона за платежните услуги и
платежните системи“.
§ 25. В Закона за потребителския кредит
(обн., ДВ, бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 58 от
2010 г., бр. 91 от 2012 г., бр. 30 от 2013 г., бр. 35
и 61 от 2014 г., бр. 14 и 57 от 2015 г. и бр. 59
от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5 ал. 7 се изменя така:
„(7) При договор за кредит с променлив
лихвен процент, при който се използва бенч
марк за лихвен процент, кредиторът или,
когато е приложимо, кредитният посредник
предоставя на потребителя информация за
наименованието на бенчмарка и на неговия
администратор и за свързаните с бенчмарка
последици за потребителя в отделен документ, който се прилага към стандартния
европейски формуляр по ал. 2 за предоставяне на информация за потребителските
кредити. Всяка допълнителна информация,
която кредиторът или кредитният посредник
предоставя на потребителя, се представя в
отделен документ, който се прилага към
формуляра по ал. 2.“
2. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато промяната на лихвения процент
произтича от промяна в определен референтен
лихвен процент и новият референтен лихвен
процент е направен п ублично достояние
чрез използването на подходящи средства и
информацията за новия референтен лихвен
процент и за неговите компоненти може
да се намери в търговските помещения на
кредитора, страните по договора за кредит
могат да уговорят, че информацията по ал. 1
се предоставя периодично на потребителя.“
3. В § 1 т. 6 от допълнителните разпоредби
се изменя така:
„6. „Референтен лихвен процент“ е лихвеният
процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договора за кредит
променлив лихвен процент. Той представлява
бенчмарк за лихвен процент съгласно Регламент
(ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и
на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси,
използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или
за измерване на резултатите на инвестиционни
фондове, и за изменение на директиви 2008/48/
ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
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(OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), или индекс
и/или индикатори, публикувани от Българската
народна банка и/или от Националния статистически институт или комбинация от тях.“
§ 26. В Закона за кредитите за недвижими
имоти на потребители (обн., ДВ, бр. 59 от
2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г. и бр. 103 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2, т. 6 накрая се добавя: „а
при договор за кредит с променлив лихвен
процент, при който се използва бенчмарк за
лихвен процент – наименованието на бенчмарка и на неговия администратор и възможните
последици за потребителя, свързани с промени
в стойността на бенчмарка“.
2. В чл. 6 ал. 5 се изменя така:
„(5) При договор за кредит с променлив
лихвен процент, при който се използва бенч
марк за лихвен процент, кредиторът или,
когато е приложимо, кредитният посредник
предоставя на потребителя информация за
наименованието на бенчмарка и на неговия
администратор и за свързаните с бенчмарка
последици за потребителя в отделен документ,
който се прилага към стандартизирания европейски формуляр по приложение № 2. Всяка
допълнителна информация, която кредиторът
или кредитният посредник предоставя на
потребителя, се представя в отделен документ, който се прилага към формуляра по
приложение № 2.“
3. В чл. 24, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. лихвения процент по кредита, с изрично
посочване дали е фиксиран, или променлив,
или комбинация от двата, условията за прилагането му и индекс или референтен лихвен
процент, който е свързан с първоначалния
лихвен процент, а при договор за кредит с променлив лихвен процент, при който се използва
бенчмарк за лихвен процент – наименованието
на бенчмарка и на неговия администратор,
включително информация за свързаните с
бенчмарка последици за потребителя, както
и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; ако при различни
обстоятелства се прилагат различни лихвени
проценти, тази информация се предоставя за
всички приложими лихвени проценти;“.
4. В чл. 28 ал. 4 се изменя така:
„(4) Когато промяната на лихвения процент
произтича от промяна в определен референтен
лихвен процент и новият референтен лихвен
процент е направен п ублично достояние
чрез използването на подходящи средства и
информацията за новия референтен лихвен
процент и за неговите компоненти може
да се намери в търговските помещения на
кредитора, страните по договора за кредит
могат да уговорят, че информацията по ал. 1
се предоставя периодично на потребителя.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 24 се изменя така:
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„24. „Референтен лихвен процент“ е лихвеният процент, използван като основа за
изчисляване на приложимия към договора
за кредит променлив лихвен процент. Той
представлява бенчмарк за лихвен процент
съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2016 г. относно индекси, използвани като
бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване
на резултатите на инвестиционни фондове,
и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и
2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
(OB, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), или индекс
и/или индикатори, публикувани от Българската
народна банка и/или от Националния статистически институт, или комбинация от тях.“;
б) точка 25 се отменя.
6. В приложение № 1 към чл. 29, ал. 2
„Годишен процент на разходите по кредита“,
в т. 3, буква „л“ в основния текст думите
„безсрочни договори за кредит“ се заменят
с „договори за кредит с неопределен срок“ и
се създава подбуква „вв“:
„вв) договор за кредит с неопределен срок
по тази буква е договорът за кредит без определен срок, представляващ кредит, който трябва
да се погаси изцяло в рамките на или след
определен период и който, след като веднъж е
бил погасен, може да бъде усвояван отново;“.
§ 27. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ДВ, бр. 7 от 2018 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 44 ал. 5 се изменя така:
„(5) Комисията може да получава информация от информационните системи по чл. 56
и 56а от Закона за кредитните институции,
както и да иска разкриване на банкова тайна.“
2. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби се създава ал. 3:
„(3) Редът по чл. 166 – 168 се прилага и
за имущество, което е отнето в полза на
държавата по реда на отменените Закон за
отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество и Закон за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност.“
§ 28. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. член 47, който влиза в сила, след като
Европейската комисия публикува електронната брошура относно правата на потребителите
съгласно чл. 106, параграф 2 от Директива
2015/2366/ЕС, и чл. 71, ал. 2, т. 3, чл. 72,
ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, чл. 73, ал. 2, т. 3, ал. 3,
т. 1 и чл. 100, които влизат в сила 18 месеца след влизането в сила на регулаторните
технически стандарти, които Европейската
комисия приема съгласно чл. 98, параграф 4
от Директива 2015/2366/ЕС; до влизането в
сила на чл. 100, ал. 1 – 6 доставчиците на
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платежни услуги спазват изискванията на
Окончателни насоки относно сигурността на
плащанията в интернет от 19 декември 2014 г.
на Европейския банков орган;
2. член 102, който влиза в сила от 30 април
2018 г., и чл. 103 – 109, които влизат в сила
от 31 октомври 2018 г.;
3. параграф 16, т. 2, буква „в“ от преходните
и заключителните разпоредби относно ал. 8,
която влиза в сила от 1 януари 2019 г.;
4. параграф 25 и § 26, т. 1 – 5 от преходните
и заключителните разпоредби, които влизат
в сила от 1 юли 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2181

УКАЗ № 59
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за филмовата
индустрия, приет от 44-то Народно събрание
на 22 февруари 2018 г.
Издаден в София на 28 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за филмовата ин
дустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; бр. 28,
94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г.,
бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г.,
бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.;
изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г.
и бр. 95 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър или“ се заличават.
§ 2. В чл. 28 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Размерът на средствата за държавно
подпомагане на филм по ал. 1 не трябва да
надвишава 50 на сто от бюджета на проекта,
а за трудни филми – 80 на сто от бюджета
на проекта, но не повече от 70 на сто от
средностатистическия бюджет за предходната
година за съответния вид филм.
(7) На територията на Република България
се разходват най-малко 75 на сто и не повече
от 160 на сто от размера на отпуснатите по
този закон целеви средства за държавно под-
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помагане. Националният съвет за кино може
ежегодно да предлага минимален процент на
разходваните средства, по-висок от 75 на сто.“
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „и поне двама от
авторите са български граждани, единият от
които е сценарист или режисьор“ се заличават.
2. Точки 14, 15 и 16 се изменят така:
„14. „Средностатистически бюджет на игрален филм“ е бюджет на игрален филм с времетраене над 90 минути, изчислен на базата на
отчетените разходи за завършените филми и
бюджетните разходи на филмите в производство
за предходната година, включително разходите
за изработване на 5 копия за разпространение на филма, превод и субтитриране на два
чужди езика, както и разходите за реклама
и промоция в размер 10 на сто от сумата на
бюджета, преизчислен по официалния индекс
на инфлация за предходната година.
15. „Средностатистически бюджет на документален филм“ е бюджет на документален
филм с времетраене над 60 минути, изчислен
на базата на отчетните разходи за завършените
филми и бюджетните разходи на филмите в
производство за предходната година, преизчислени по официалния индекс на инфлация
за предходната година.
16. „Средностатистически бюджет на анимационен филм“ е бюджет на анимационен филм,
определен на основата на една минута екранно
време, изчислен на базата на отчетните разходи
за завършените филми и бюджетните разходи
на филмите в производство за предходната
година, преизчислени по официалния индекс
на инфлация за предходната година.“
3. Точка 23 се изменя така:
„23. „Труден филм“ е филм, чиято единствена оригинална версия е на български език
и е с бюджет, не по-голям от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за
предходната година.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Неприключилите до влизането в сила
на този закон плащания се извършват само въз
основа на сключените до 31 декември 2017 г.
договори за подпомагане по реда на този закон
в рамките на мярка за помощ SA.30569 – Схема
за помощ за българската филмова индустрия,
разрешена с Решение на Европейската комисия
С(2012)5572 от 2 август 2012 г.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2120
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УКАЗ № 60
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за насърчаване на инвестициите, приет от 44-то
Народно събрание на 21 февруари 2018 г.
Издаден в София на 28 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за на
сърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97
от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29
и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от
2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.;
изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42
и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от
2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и
82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 14, 32 и 61 от 2015 г. и бр. 85 и
96 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2а, ал. 1 думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“ се заменят
с „и Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията
от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент
(ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите
за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за
култура и опазване на културното наследство
и помощи за спортни и мултифункционални
инфраструктури за отдих, както и относно
схемите за регионална оперативна помощ за
най-отдалечените региони и за изменение на
Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на
изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L
156/1 от 20 юни 2017 г.), наричани по-нататък
„Регламент (ЕС) № 651/2014“.
§ 2. В чл. 12, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. най-малко 80 на сто от приходите от
изпълнявания инвестиционен проект да са от
икономически дейности по т. 2 за срока по т. 8;“.
§ 3. В чл. 16, ал. 2 думите „във връзка
със Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи“ се заличават.
§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „чл. 140, ал. 1“ се
добавя „чл. 141, ал. 8, т. 2“;
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „член 141, ал. 8, предложение първо“ се заменят с „член 141, ал. 8, т. 1“;
б) точка 2 се отменя.
§ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 17:
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„17. „Елементи на техническата инфраструктура“ са елементи по смисъла на чл. 64,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. В срок два месеца от влизането в сила
на този закон правилникът за прилагане на
закона се привежда в съответствие с него и
с Регламент (ЕС) № 651/2014.
§ 7. Схемата за регионална инвестиционна
помощ и схемата за помощ за обучение, освободени от задължението за уведомяване по
Регламент (ЕС) № 651/2014, не се прилагат от
10 януари 2018 г. до привеждането на правилника за прилагане на закона в съответствие
с Регламент (ЕС) № 651/2014.
§ 8. Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение се прилагат за инвестиционните проекти
и проектите за обучение, за които е издаден
сертификат по реда на закона, преди влизането
в сила на изменените схеми, ако проектите
отговарят на всички условия, определени в тях.
§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2034

УКАЗ № 61
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за оръжията, боеприпасите, взривните вещест
ва и пиротехническите изделия, приет от
44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г.
Издаден в София на 28 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за оръ
жията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73
от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43
от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70
от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 14, 56, 79,
94 и 95 от 2015 г., бр. 47, 81 и 103 от 2016 г.,
бр. 103 от 2017 г. и бр. 10 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В т. 1 думите „Единен идентификационен
код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по
реда на Търговския закон, или“ се заличават.
2. В т. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „като при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в
Националния център за информация и документация или съответното висше училище,
където лицето продължава обучението си“.
3. В т. 10 думите „се представя копие от
документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона
за частната охранителна дейност, издаден
на лицето по реда на Закона за частната
охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 2. В чл. 18 т. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 19, ал. 2 думите „Министерството
на регионалното развитие и благоустройството“ и запетаята след тях се заличават.
§ 4. В чл. 23, ал. 2, след думите „ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „т. 1, 2, 4 и 5“.
§ 5. В чл. 37, т. 4 думите „се представя
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това
обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 6. В чл. 41, ал. 2 след думите „ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „т. 1, 2 и 4“.
§ 7. В чл. 49, ал. 5, изречение второ думите
„се представя копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5,
ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна
дейност, издаден на организатора по реда на
Закона за частната охранителна дейност“ се
заменят с „това обстоятелство се отразява
в уведомлението и се проверява служебно“.
§ 8. В чл. 61, ал. 3 думите „ЕИК, когато са
регистрирани по реда на Търговския закон,
или удостоверение за вписване в регистъра по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, или“ се заличават.
§ 9. В чл. 62, т. 5 думите „се представя
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това
обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 10. В чл. 65, ал. 2, т. 1 думите „ЕИК,
когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в
регистъра по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, или“ се заличават.
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§ 11. В чл. 70, ал. 2 след думите „ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „т. 1 и 2“.
§ 12. В чл. 76, ал. 6 думите „ЕИК, когато
са регистрирани по реда на Търговския закон,
или удостоверение за вписване в регистъра по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, или“ се заличават.
§ 13. В чл. 77, ал. 4, изречение второ думите „придружено с копия от съответните
разрешения“ се заличават.
§ 14. В чл. 79, ал. 2, т. 4 думите „се представя копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това
обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 15. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 3 думите „ЕИК, когато са
регистрирани по реда на Търговския закон,
или“ се заличават.
2. В ал. 5, т. 1 думите „ЕИК, когато са
регистрирани по реда на Търговския закон,
или удостоверение за вписване в регистъра по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, или“ се заличават.
§ 16. В чл. 81 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 3 т. 1 и 3 се отменят.
§ 17. В чл. 81а, ал. 3, т. 1 думите „ЕИК,
когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или удостоверение за вписване в
регистъра по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, или“ се заличават.
§ 18. В чл. 86, ал. 2 се създава изречение
второ: „Не се представят документи, свързани с промяна на търговската регистрация/
регистрацията като юридическо лице с не
стопанска цел.“
§ 19. В чл. 87, ал. 1, т. 1 думите „чл. 81,
ал. 1, т. 2 и 4“ се заменят с „чл. 81, ал. 1, т. 4“.
§ 20. В чл. 96, ал. 2 думите „придружено с
копие на разрешението за носене и употреба“
се заличават.
§ 21. В чл. 101 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „се представя копие от
документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона
за частната охранителна дейност, издаден
на лицето по реда на Закона за частната
охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 22. В чл. 112, ал. 2 се правят следните
изменения:
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1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 4 думите „се представя копие от
документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона
за частната охранителна дейност, издаден
на лицето по реда на Закона за частната
охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 23. В чл. 114, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 24. В чл. 115, ал. 3 т. 1 се отменя.
§ 25. В чл. 116, ал. 4 думите „копие от
разрешението за носене и употреба на огнестрелното оръжие, две снимки с размер 3 на
4 см и“ се заличават.
§ 26. В чл. 121, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „ЕИК, когато са регистрирани по реда на Търговския закон, или“ се
заличават.
2. Точка 3 се отменя.
3. В т. 8 думите „се представя копие от
документ, удостоверяващ правото да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона
за частната охранителна дейност, издаден
на лицето по реда на Закона за частната
охранителна дейност“ се заменят с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 27. В чл. 122, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 28. В чл. 123, ал. 2 думите „чл. 122, ал. 2,
т. 1, 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 122, ал. 2, т. 2,
4 и 5“.
§ 29. В чл. 126б, ал. 2 думите „копие на
притежаваните разрешения, издадени по този
закон“ и запетаята след тях се заличават.
§ 30. В чл. 128, а л. 2, т. 4 д у мите „се
представя копие на документ, удостоверяващ
правото да се извършва дейност по чл. 5,
ал. 1, т. 4 от Закона за частната охранителна
дейност, издаден на лицето по реда на Закона
за частната охранителна дейност“ се заменят
с „това обстоятелство се отразява в заявлението и се проверява служебно“.
§ 31. В чл. 135, т. 3 думите „се представя
копие от документ, удостоверяващ правото
да се извършва дейност по чл. 5, ал. 1, т. 4
от Закона за частната охранителна дейност,
издаден на лицето по реда на Закона за частната охранителна дейност“ се заменят с „това
обстоятелство се отразява в заявлението и се
проверява служебно“.
§ 32. В § 18 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение второ:
„Образците на зaявленията по чл. 17, ал. 1,
чл. 18, чл. 61, чл. 65, ал. 2, чл. 76, чл. 80,
чл. 81а и чл. 121 съдържат място за попълване
на идентификационен код.“
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Заключителна разпоредба
§ 33. Параграф 1, т. 3, § 5, § 7, § 9, § 14, § 21,
т. 2, § 22, т. 2, § 26, т. 3, § 30 и § 31 влизат в
сила от 31 март 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2035

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 53
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 146,
т. 1 и чл. 162, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността съветник на
Върховния главнокомандващ на въоръжените
сили по военната сигурност и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 23 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2256

УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Мексиканските съединени
щати, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Белиз със седалище
в гр. Мексико, Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2257
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УКАЗ № 62
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 7,
т. 1 от Закона за Националната служба за
охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Данчо Димитров Дяков на
д л ъ ж но с т т а нача л н и к на На ц иона л нат а
служба за охрана и го удостоявам с висше
офицерско звание „генерал-майор“, считано
от 7 март 2018 г.
Издаден в София на 1 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2537

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
ОТ 1 МАРТ 2018 Г.

за изменение на Наредбата за таксите за
използване на летищата за обществено полз
ване и за аеронавигационно обслужване в
Републ ика България, приета с Постановле
ние № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 15 от
2000 г., бр. 9 и 62 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.,
бр. 16 от 2003 г., бр. 32 и 71 от 2004 г., бр. 15
и 96 от 2005 г., бр. 22 от 2006 г., бр. 1 и 25 от
2007 г., бр. 34 и 92 от 2008 г., бр. 28 от 2010 г.,
бр. 20 и 107 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 38 от
2013 г., бр. 41 и 67 от 2014 г., бр. 45 от 2015 г.,
бр. 11 от 2016 г. и бр. 21 и 102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „9,88“ се заменя
с „9,74“.
§ 2. В чл. 18, ал. 3 числото „26,97“ се заменя с „26,72“.
§ 3. В чл. 19, ал. 3 числото „396,46“ се заменя с „324,36“ и числото „202,71“ се заменя
със „165,84“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2517
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество между Министерството
на здравеопазването на Република България
и Регионалния офис на Световната здравна
организация за Европа 2018 – 2019 г.
(Одобрено с Решение № 61 от 1 февруари 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 14 февруари 2018 г.)
Подписано от:
За Министерството на здравеопазването:
Кирил Ананиев – длъжност: министър
на здравеопазването
За Регионалния офис на СЗО за Европа:
Д-р Жужана Якаб – длъжност: директор
на Регионалния офис
УВОД
Настоящият документ представлява Двугодишното споразумение за сътрудничество
(ДСС) между Регионалния офис на Световната здравна организация (СЗО) за Европа
и Министерството на здравеопазването на
България от името на нейното правителство
за двугодишния период 2018 – 2019 г.
Това двугодишно споразумение за сът
рудничество 2018 – 2019 г. е приведено в
съотв етствие с Дванадесетата обща работна
програма на СЗО за периода 2014 – 2019 г.,
която е формулирана с оглед на изводите,
направени по време на периода, обхванат от
Единадесетата обща работна програма. Тя
предоставя стратегическа визия на високо ниво
за работата на СЗО, определя приоритетите
и дава цялостна насока за шестгодишния
период, започващ през месец януари 2014 г.
Тя отразява трите основни компонента на
реформата на СЗО: програми и приоритети,
ръководство и управление.
Програмни ят бюд жет на СЗО за
2018 – 2019 г., одобрен от Световната здравна
асамблея (СЗА) на 70-та є сесия, в Резолюция
на СЗА WHA 70.5, беше ясно оформен от страните членки, които прегледаха и прецизираха
механизмите за определяне на приоритети и
петте технически категории и управленската
категория, по които е структурирана работата
на Организацията.
Двугодишното споразумение за сътрудничество отразява визията на Регионалния
офис на СЗО за Европа – „По-добро здраве
за Европа“, както и идеите, принципите и
ценностите, подкрепящи Европейската политическа рамка за здраве и благосъстояние
„Здраве 2020“, приета от Европейския регионален комитет на 62-рата му сесия.

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

„Здраве 2020“ цели във възможно найголяма степен да увеличи възможностите
за насърчаване на здравето на населението
и за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Тя препоръчва на европейските
страни да разрешат проблемите със здравето
на населението чрез цялостен подход на ниво
общество и правителство. „Здраве 2020“ подчертава необходимостта от подобряване на
цялостното управление на здравеопазването
и предлага пътища и подходи за по-равно
стойно, устойчиво и отговорно развитие на
здравеопазването. „Здраве 2020“ е обединяващата политическа рамка на колективните
усилия за постигане на новия Дневен ред 2030
за устойчиво развитие чрез насърчаване на
приобщаващо и участващо управление, приемане на цялостен подход на ниво общество
и правителство, както и стратегическо мобилизиране и използване на ресурсите.
Междусекторният подход на „Здраве 2020“
„Здраве във всички политики“ означава здраве
във всички цели за устойчиво развитие на
Дневен ред 2030: изпълнението на „Здраве
2020“, допринасяйки към всички цели на
Дневен ред 2030, чрез водене и управление на
интеграцията на целите за здравеопазването
и приоритетни области за действие в процеса
на изпълнение на Дневен ред 2030, ще осигури
устойчива и благоприятна среда, която ще
даде възможност за постигане ЦУР 3 (цели
за устойчиво развитие) за добро здраве и благосъстояние за всички и здравните цели във
всички останали цели за устойчиво развитие.
ОПИСАНИЕ НА ДВУГОДИШНОТО СПОРА
ЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Този документ представлява практическа
рамка за сътрудничество, която е изготвена в
процеса на последователни консултации между
националните здравни власти и Секретариата
на Регионалния офис на СЗО за Европа.
Програмата за сътрудничество за 2018 –
2019 г. използва като отправна точка процес на
планиране за 2018 – 2019 г., „отдолу – нагоре“,
предприет заедно със страната. Тази работа е
извършена като част от реформата на СЗО в
общия контекст, представен от Дванадесетата
обща работна програма. Целта на планирането „отдолу – нагоре“ беше да се определят
резултатите от сътрудничеството на СЗО със
страната по приоритети в здравеопазването
през периода 2018 – 2019 г.
Този документ детайлизира програмата за
сътрудничество, включително предложени
цели и резултати.
Секретариатът на СЗО носи управленска
отговорност и е отговорен за програмните
бюджетни цели, докато резултатите дефинират
възприемането от страните членки на тези
цели. Постигането на програмните бюджетни
цели е съвместна отговорност на отделната
страна членка и на Секретариата. На най-
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високото ниво от веригата на резултатите
крайните резултати допринасят за цялостното въздействие на Организацията, а именно
устойчиви промени в здравеопазването на
населението, за които допринасят Секретариатът и страните.
Затова пост игането на п риори тет ни те
резултати, определени в това двугодишно
споразумение за сътрудничество, е отговорност както на Секретариата на СЗО, така и
на правителството на България.
Документът е структуриран по следния
начин:
1. ЧАСТ 1 обхваща въздействието върху
здравето, което се очаква да бъде постигнато чрез договорената програма
за сътрудничество през 2018 – 2019 г.,
което ще бъде във фокуса на съвместните усилия на правителството и на
Секретариата на СЗО.
Включени са резюмета на програмните бюджетни категории, резултатите, програмните
бюджетни цели и резултати, както и начини
на осъществяването им. Предвиждат се два
способа на осъществяване:
 – Междудържавен, насочен към общите потребности на страните, като се
използват подходи, обхващащи целия
регион. Очаква се все по-голяма част
от работата да бъде осъществявана по
този начин.
 – Специфичен за конкретната страна,
за крайни резултати, които са строго
специфични за потребностите и условията на отделните държави. Това ще
продължи да бъде от значение и в много
случаи този способ ще бъде избраният
начин на осъществяване.
2 . ЧАСТ 2 включва раздели за бюджета
за двугодишното споразумение за сът
рудничество, неговото финансиране и
взаимните ангажименти от страна на
Секретариата на СЗО и правителството.
УСЛОВИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Приоритетите (ЧАСТ 1) предоставят рамка
за сътрудничество за 2018 – 2019 г. Програмата
за сътрудничество може да бъде преразглеждана или изменяна по време на ДВУГОДИШНИЯ период по взаимно съгласие, когато
обстоятелствата налагат необходимостта от
промяна.
Програмните бюджетни цели на двугодишния бюджет и договорените резултати
за 2018 – 2019 г. могат да бъдат изменяни по
взаимно съгласие в писмена форма между
Регионалния офис на СЗО за Европа и правителството в резултат например на промени
в здравната ситуация в страната, промени в
капацитета на държавата за изпълнение на
договорените дейности, специфични потребности, възникнали по време на двугодишния
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период, или поради промени в капацитета на
Регионалния офис за осигуряване на договорените резултати, или поради промени във
финансирането. Всяка от страните може да
инициира изменения.
След подписването на двугодишното споразумение за сътрудничество Министерството
на здравеопазването ще потвърди/определи
национален координатор и национални технически координатори. Националният координатор ще бъде отговорен за цялостното
изпълнение на двугодишното споразумение
за сътрудничество от страна на Министерството и редовно ще осъществява връзка с
всички национални технически координатори. Представителят на СЗО и ръководител
на Офиса на СЗО в страната (РСО) ще бъде
отговорен за изпълнението на двугодишното
споразумение за сътрудничество от страна
на СЗО. Работният план на двугодишното
споразумение за сътрудничество, включително планираните програмни бюджетни цели,
резултати и графикът за прилагането им, ще
бъдат съгласувани по съответния ред. Изпълнението ще започне в началото на двугодишния
период 2018 – 2019 г. Регионалният офис ще
осигури възможно най-високо ниво на техническа помощ за страната, като съдейства
чрез Офиса на СЗО в страната или чрез други
начини в страната. Цялостната координация
и управлението на работния план на двугодишното споразумение за сътрудничество е
отговорност на Ръководителя на Офиса на
СЗО в страната.
Разпределението на бюджета на СЗО за
дву годишни я период показва очак ваните
разходи за постигане на планираните цели
и резултати, предимно на национално ниво.
Въз основа на резултатите от диалога относно
финансирането на СЗО то ще бъде получено
както от корпоративните ресурси на СЗО,
така и от всякакви други ресурси, мобилизирани чрез СЗО. Тези средства не следва да се
използват за субсидиране или запълване на
недостига от финансиране в здравния сектор,
за добавки към заплати или за закупуване на
консумативи. Закупуването на консумативи
и дарения в рамките на операции в отговор
на кризи или като част от демонстрационни
проекти ще продължат да се финансират чрез
допълнителни механизми в съответствие с
правилата и регламентите на СЗО.
Средствата за техническия и управленския
персонал на СЗО в Регионалния офис и в
офисите, разпределени на географски принцип
(ОГП), както и приносът на Офиса на СЗО в
страната за предоставяне на планираните цели
и резултати не са отразени в посочения бюджет
и по тази причина цифрите са значително под
реалната стойност на подкрепата, която ще
бъде предоставена на страната. Тази подкрепа
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излиза извън рамките на посочения бюджет
и включва техническа помощ и друг принос
от Централата на СЗО, Регионалния офис,
ОГП и нефинансиран принос от офисите на
СЗО в държавите. Бюджетът и евентуалното
финансиране, включени в това споразумение,
са средства на Организацията, предназначени
за сътрудничество на Регионалния офис в
рамките на работния план за страната.
Стойността на приноса на правителството,
различна от тази, предоставена посредством
Секретариата на СЗО – не е изчислена в двугодишното споразумение за сътрудничество.
Следва също да се отбележ и, че това
двугодишно споразумение за сътрудничество е отворено за по-нататъшно развитие и
финансиране от други източници, които да
допълнят съществуващата програма или да
въведат дейности, които не са били включени
на този етап.
По-конкретно, Регионалният офис на СЗО
за Европа ще подпомага координацията с
Централата на СЗО, за да се подобри максимално ефективността от участието на страната
в духа на принципа „Единна СЗО“
ЧАСТ 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЗА 2018 – 2019 Г.
1.1. Анализ на здравната ситуация
България е страна с около 7,2 милиона
души и е член на Европейския съюз (ЕС) от
2007 г. Днес България е изправена пред две
взаимносвързани предизвикателства – повишаване на производителността и справяне с
проблемите, свързани с бързата демографска
промяна в страната. През последните 14 години средният процент на детска смъртност
(6,6 на 1000 живородени през 2015 г.)1 е намалял почти наполовина, но все още е два
пъти по-висок от средния за Европейския
съюз. Увеличението от 2,9 години за мъжете
и 3,6 години за жените доведе до очакваната
продължителност на живота 71,4 години за
мъжете и 78,7 за жените през 2013 г.
Честотата на туберкулозата в България
е намаляла с 38 % между 2000 и 2014 г. на
общо 25,3 на 100 000 население. Честотата
на ХИВ в България се е увеличила 5,7 пъти
между 2000 и 2014 г. Въпреки това увеличение честотата на ХИВ (3,4/100 000) остава в
съответствие със средната стойност за ЕС13
(3,5/100 000) и значително под средното за
региона (13,7/100 000). Степента на ваксиниране срещу морбили се е увеличила от под
90 % през 2000 г. до 93 % през 2014 г.
Както и в ЕС13 и в региона като цяло
честотата и разпространението на раковите
заболявания в България са се увеличили
бързо. Между 2000 г. и 2013 г. увеличението
на разпространението (55 %) е по-голямо от
1
Източник: Регионален офис на СЗО за Европа – Европейско здраве за всички – е-база данни.
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честотата (44 %). Основните причини за смърт
са: заболявания на кръвоносната система, злокачествени новообразувания, външни причини
за нараняване и отравяне и заболявания на
дихателната система.
Националната програма за развитие (НПР)
2020 и Националната здравна стратегия (НЗС)
2020 са двата основни политически документа,
които организират обществените усилия за
по-добро здраве и растеж в България. НПР
2020 признава, че най-ценният капитал на
една страна са хората с техните знания, умения, способности, здравеопазване и култура.
Политиките на правителството се съсредоточваат върху образованието, включително
прилагане на стратегии за учене през целия
живот, както и подобряване на качеството на
работната сила. Обединяването на принципи
и дейности за общественото здраве в цялото
общество и участието на други сектори (Здраве
във всички политики) е ключова предпоставка
за подобряване на здравето на населението
и гражданите.
България е постигнала значителен напредък
в здравето на населението, по-специално от
1990 г. насам. Въпреки очевидното подобряване на цялостното здравословно състояние на
страната обаче все още има предизвикателства в много области, свързани със заразни
и незаразни болести. Докато смъртността
при всички възрасти и преждевременната
смъртност намаляват, променливите нива на
смъртност от рак и заболявания на храносмилателната система обикновено се увеличават. Последните тенденции показват модел
на общо увеличение на разпространението
на ХИВ инфекцията в България, въпреки
че все още е много по-ниско от средното
за Европейския регион на СЗО. За да може
България да постигне здравословно състояние, подобно на най-добрите в региона, тя
ще трябва да приеме многосекторен подход,
който да засилва сътрудничеството между
основните заинтересовани страни в гражданското общество и правителството. Страната
е демонстрирала истинска ангажираност за
подобряване на здравето на населението и
е привела в съответствие наскоро приетата
Национална здравна стратегия 2020 с Европейската рамка на политиката за здравето
2020. Тази ангажираност има потенциала за
подобряване на здравния профил на страната
през следващите години.
1.2. Приоритети за сътрудничеството
1.2.1. Програма „Здраве 2020“ и „Дневен
ред 2030“ в България
През 2015 г. Парламентът в България прие
Националната здравна стратегия (НЗС) за
периода 2020 г. НЗС е насочена към трите
приоритетни области на действие и е в съответствие със Здраве 2020: 1) Създаване на
условия за здраве за всички през целия живот;
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2) Развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати; 3) Укрепване
капацитета на общественото здравеопазване.
България е насърчена да предприеме инициатива с подкрепата на службите на ООН,
за да интегрира и Дневния ред за устойчиво
развитие в националния процес на планиране.
Дейностите в тази насока са започнали и ще се
изпълняват на няколко етапа, като се започне
със: приоритизиране на целите за устойчиво
развитие; локализиране на целите и избор на
местни показатели, както и разработване на
план за изпълнение на целите за устойчиво
развитие. Офисът на СЗО в страната ще предоставя подкрепа за изпълнението на Цел 3 и
ще участва изцяло в работата на всички други
свързани области, особено Цел 4: Качество
на образованието, Цел 8: Достоен труд и икономически растеж, и Цел 10: Намаляване на
неравнопоставеността.
Напредъкът в изпълнението на НЗС е отбелязан най-вече от развитието на здравната
система, включително, но без да се ограничава
до подобряване на достъпа за хора с увреждания
и хора на възраст над 65 години до социално
приобщаване и здравеопазване; подкрепа на
спешните отделения в окръжните многопрофилни болници, за да се развие капацитетът
за спешна медицинска помощ; подобряване
на професионалния капацитет на лекарите в
обучението и специализацията; повишаване
на ефективността и ефикасността на публичната администрация и съдебната система и
предоставяне на качествени административни
услуги, включително модернизация на институциите в областта на социалното приобщаване, здравеопазването, равни възможности
и недискриминация и условия на труд.
Министерството на здравеопазването и
СЗО организираха среща на заинтересованите страни от различни сектори през юни
2017 г. По време на срещата бяха обхванати
тези аспекти: локализиране на целите за устойчиво развитие в България с акцент върху
„Здраве 2020“ като средство за прилагане
на национално ниво на новия Дневен ред
2030 за устойчиво развитие; обединяване на
програмата в национални, поднационални и
местни планове за развитие и впоследствие в
бюджетни разпределения, както и включване
на целите за устойчиво развитие в програмите
на правителството до 2020 г. и съответните
секторни стратегии, планове и програми.
Междинният преглед на Националната
здравна стратегия 2020 г. и нейният План за
действие се препоръчват като възможност
за: преглед на постигнатото и къде се намира страната. Анализите трябва да обхващат
показателите на „Здраве 2020“ и целите и
задачите на целите за устойчиво развитие. В
допълнение тя ще даде възможност за оценка
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на рисковете и ограниченията за изпълнение,
определени от НЗС: политическа и обществена
подкрепа, социално-икономическо положение,
управление на здравната система, регулаторна
динамика, меж дународно сътрудничество,
финансиране, човешки ресурси и образование.
1.2.2. Връзка на двугодишното споразу
мение за сътрудничество с националните
и международните стратегически рамки за
България
Това двугодишно споразумение за сътрудничество за България подкрепя реализацията
на Националната програма за развитие (НИР)
2020 и Националната здравна стратегия (НЗС)
2020. Това двугодишно споразумение за сът
рудничество вече е определило съответните
ключови цели и показатели на целите за устойчиво развитие и подкрепя реализацията на
горните цели в сътрудничество със службите
на ООН, ЕК, Световната банка и други партньори, които присъстват в страната.
1.2.3. Програмни приоритети за сътруд
ничество
Програмата за сътрудничество за периода
2018 – 2019 г., както е описано подробно в
Приложението, се основава на специфичните
за страната потребности, а регионалните и
глобалните инициативи и перспективи на СЗО
са взаимнодоговорени и избрани в отговор
на загрижеността за общественото здраве и
продължаващите усилия за подобряване на
здравния статус на населението на България.
Програмните бюджетни цели и резултати
подлежат на допълнителни изменения, както е
предвидено в условията за сътрудничеството на
двугодишното споразумение за сътрудничество.
За всяка програмна бюджетна цел е предоставена връзка към съответните цели за
устойчиво развитие и целите на „Здраве 2020“
ЧАСТ 2. БЮДЖЕТ И АНГАЖИМЕНТИ
2018 – 2019 Г.
2.1. Бюджет и финансиране
Общият бюджет на двугодишното споразумение за сътрудничество за България е
183 330 щатски долара. Всички източници на
средства ще бъдат използвани за финансиране
на този бюджет.
В съответствие с резолюция на Световната
здравна асамблея WHA70.5 след диалог за финансиране Генералният директор ще оповести
разпределението на наличните средства, след
което Регионалният директор може да вземе
предвид разпределението на средства за Регио
налния офис за двугодишните споразумения
за сътрудничество.
Стойността на приноса на СЗО се простира
отвъд посочените парични суми в този документ, тъй като включва техническа помощ
и други вложения от Централата на СЗО,
Регионалния офис, ОГП и представителства
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в страната. Секретариатът на СЗО, като част
от годишния и двугодишния си доклад за
изпълнение на бюджета на програмата на
Регионалния комитет, ще включи оценка на
действителните разходи на програмата за
страната, в това число, в количествено отношение, пълната подкрепа, предоставена на
страните от Регионалния офис, в допълнение
към сумите, пряко бюджетирани в работни
планове на отделните държави.
2.2. Ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО
съвместно се ангажират да работят заедно,
за да мобилизират допълнителни средства,
необходими за постигане на резултатите, на
целите на програмния бюджет и постиженията,
определени в това двугодишно споразумение
за сътрудничество.
2.2.1. Ангажименти на Секретариата на СЗО
СЗО се съгласява да предостави, в зависимост от наличието на финансови средства
и нейните правила и разпоредби, целите и
резултатите, определени в това двугодишно
споразумение за сътрудничество. Отделни
споразумения ще бъдат сключвани за всякакви субсидии за местни разходи или директни
вложения за финансово сътрудничество по
време на изпълнението.
2.2.2. Ангажименти на правителството
Правителството се ангажира с необходимите процеси по формулиране на политиката
и стратегията и изпълнението, и с осигуряването на персонал, материали, консумативи,
оборудване и местни разходи, необходими за
постигане на резултатите, определени в двугодишното споразумение за сътрудничество.
СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ
Общи съкращения
ДСС – Двугодишно споразумение за сът
рудничество
ОС – Офис в страната
EURO – Регионален офис на СЗО за Европа
HWO – Ръководител на Офиса на СЗО в
страната
НПР – Национален план за развитие
НЗС – Национална здравна стратегия
ПБ – Програмен бюджет
ЦУР – Цели за устойчиво развитие
СЗА – Световна здравна асамблея
Технически съкращения
САН – здравно развитие на деца и подрастващи
EVIPNet – СЗО Мрежа, свързана с разработване на здравни политики, основани на
доказателства
НК – национален координатор
НЗБ – незаразни болести
НПО – неправителствена организация
Е – извънредни ситуации

1.1

1.1

1.2

1.5

112C1

121C1

151C1

Резултат

Изпълнение и мониторинг на глобалния план за
действие относно ваксинирането с акцент върху
засилено предоставяне на
услуги и мониторинг на
имунизацията за постигане целите на Десетилетието на ваксините

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Основна
цел „Здраве
2020“

151С1 Подпомагане на
ст рани те при разработване и прилагане на национални многогодишни
планове и годишни работни планове (включително
микропланиране за имунизации) с акцент върху
частично ваксинираното

121С1 Подпомагане и укрепване на капацитета на
държавата за адаптиране
и прилагане на насоките
и инструментите в съответствие със стратегията
за лик видиране на т уберкулозата, съответните
рег иона л н и п ла нове и
рамки и национални стратегически планове

112С1 Подпомагане на
разработ ването и п рилагането на национални
мултисекторни политики
и стратегии за превенция
и контрол на вирусния
хепатит (и/или тяхното
обединяване в по-широки
здравни стратегии) въз
основа на местната епидемиологична обстановка

111С1 Подпомагане на
страните за изпълнение
на национални планове
за ХИВ в съответствие
с регионални планове за
действие

Текст на документ

Подпомагане на разработването и изпълнението на многогодишен план и годишен
п лан за изп ъ лнение
на България, включи
телно микропланиране за им у низаци я с
акцент върху частично

Подпомагане на Българи я в разрабо т ването/адаптирането на
н а ц ион а л н и н ас ок и
в с ъ о т в е т с т вие с ъ с
с т рат ег и я т а за л и квидиране на туберкулозата и съответните
рег иона лни п ланове
и рамки.
ЦУР реф.: 030302

Под пома га не разработването и изпълнен ие т о на м ул т ис ек
торната програма на
България за превенция
и контрол на ХИВ въз
основа на мес т ната
епидемиологична обстановка
ЦУР реф.: 030304

Подпомагане изпълнението на мултисек
торната програма на
България за превенция
и контрол на вирусния
хепатит въз основа на
местната епидемиологична обстановка
ЦУР реф.: 030304

ДСС продукт
и услуга

Специфично
за държавата

Специфично
за държавата

Специфично
за държавата

CDS

CDS

CDS

Обра зование, местно у п ра в 
л е н и е ,
социален
сектор

С е к т о р
социална
помощ и
благосъстояние, образование,
местно управление

Обра зование

Начин ОтгоДруги
на осъ- ворно правителществя- звено
ствени
ване
(СЗО)
сектори
С п е ц и - CDS Обра зовафично
ние
за държавата

ДЪРЖАВЕН

3 . 3 Д о 2 0 3 0 г.
прекратяване на
епидемиите на
СПИН, туберкулоза, малария и
пренебрегвани
т р оп и че с к и б о лести и борба с
хепатита, болес
ти, предавани по
вода, и други заразни болести
3.8 Пос т и га не
на у н и вер с а л но
здравно покритие,
включително защита на финансовия риск, достъп до
качествени здравни грижи и достъп до безопасни,

3 . 3 Д о 2 0 3 0 г.
прекратяване на
епидемиите на
СПИН, туберкулоза, малария и
пренебрегвани
т р оп и че с к и б о лести и борба с
хепатита, болес
ти, предавани по
вода, и други заразни болести
3 . 3 Д о 2 0 3 0 г.
прекратяване на
епидемиите на
СПИН, туберкулоза, малария и
пренебрегвани
т р оп и че с к и б о лести и борба с
хепатита, болес
ти, предавани по
вода, и други заразни болести

Основна цел
за устойчиво
развитие

78

Ваксинопредотвратими заболявания

ХИВ и Хе- 1.1.1. Повишаване на капатит
пацитета на страните за
предоставяне на ключови
интервенции срещу ХИВ
чрез активно участие в политическия диалог, разработване на нормативни
насоки и инструменти,
разпространение на стратегическа информация,
както и предоставяне на
техническа помощ
ХИВ и Хе- 1.1.2. Повишаване на капатит
пацитета на страните за
предоставяне на ключови интервенции срещу
хеп ат и т ч р е з а к т и вно
участие в политическия
диалог, разработване на
нормативни насоки и инструменти, разпространение на стратегическа
информация, както и предоставяне на техническа
помощ
Т у б е р к у - 1.2.1. Адаптиране и прилоза
лагане в световен мащаб
на стратегията за ликвидиране на туберкулозата и
цели за превенция, грижи
и контрол на туберкулозата след 2015 г., както
е п рието в резолюци я
WHA67.1

Програмна
област

Код
за осъществяване
111C1

Приложение

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

1.6

2.1

2.1

2.1

211C1

212C1

213C1

1.6.1. Всички страни имат
съществен капацитет да
изпълняват национални
планове за действие за
мониторинг, превенция и
намаляване на инфекциите, причинени от антимикробна резистентност

Резултат

ефек тивни, качествени и с приемлива цена лекарства и ваксини
за всички
3 . 3 Д о 2 0 3 0 г.
прекратяване на
епидемиите на
СПИН, туберкулоза, малария и
пренебрегвани
т р оп и че с к и б о лести и борба с
хепатита, болес
ти, предавани по
вода, и други заразни болести
3.4 До 2030 г. намаляване с една
т р е т а н а п р еждевременната
смъртност от незаразни болест и
ч р е з п р ев ен ц и я
и лечение и насърчаване на психичното здраве и
благосъстояние
3.4 До 2030 г. намаляване с една
т р е т а н а п р еждевременната
смъртност от незаразни болест и
ч р е з п р ев ен ц и я
и лечение и насърчаване на психичното здраве и
благосъстояние
3.4 До 2030 г. намаляване с една
трета на преждевременната смъртност от незаразни
болест и чрез превенция и лечение
и насърчаване на
психичното здраве
и благосъстояние

Основна цел
за устойчиво
развитие

Т1 – Намаляване на преждевременната
см ър т ност в
Европа до
2020 г.

Т1 – Намаляване на преждевременната
см ър т ност в
Европа до
2020 г.

Т1 – Намаляване на преждевременната
см ър т ност в
Европа до
2020 г.

Т6 – Н а ц ио на л н и цел и,
поставени
о т с т ра н и т е
членки

Основна
цел „Здраве
2020“

ДСС продукт
и услуга

213С1 Подпомагане разработването или адаптирането на национални,
базирани на доказателства насоки/протоколи/
стандарти за управлението на сърдечно-съдови
заболявания, рак, диабет
и хронични респираторни
заболявания

Под пома га не разработването или адапт и ра не т о на на ц ио 
на л н и, ба зи ра н и на
доказателства насоки/
протоколи/стандарти
за у п ра в л ен ие т о на
ЦУР реф.: 030401

Подпомагане на планирането на меж дусекторната политика
и прилагането на политики и планове за
действие за намаляване на променливите
рискови фа к т ори за
незаразни болести
ЦУР реф,: 030401

Подпомагане на мулт ис ек т орно т о пол итическо планиране и
прилагане на политики
и планове за действие
за превенция и контрол
на незаразните болести
ЦУР реф.: 030401

211С1 Водене и подпомагане на мултисекторния
диалог и улесняване на
политическия съвет към
национални и поднационални лица и партньори
за превенция и контрол
на незаразните болести

212С1 Предоставяне на
т ех н и че с к а по мощ н а
ст раните за прилагане
на разходно ефективни
и приемливи мерки за
намаляване употребата
на тютюн и насърчаване
прилагането на Рамковата конвенция на СЗО за
контрол на тютюна

Разработване и изпълнение на национален
план за действие
ЦУР реф.: 0303ХХ

161С1 Подпомагане на
страните членки в разработването, изпълнението
и мониторинга на мултисекторните национални
планове за действие за
антимикробна резистентност

и неваксинираното на- ваксинираното и неселение
ваксинираното население.
ЦУР реф.: 030801

Текст на документ

Специфично
за държавата

Специфично
за държавата

Специфично
за държавата

Специфично
за държавата

Начин
на осъществяване

DNP

DNP

DNP

CDS

Отговорно
звено
(СЗО)

Местно упра влен ие,
образование, социален сектор

Обра зование, социален сектор

Местно упра влен ие,
образование, социален сектор

Н а ц и о 
нална агенция по лекарствата

Други
правителствени
сектори

ДЪРЖАВЕН

Незара зн и 2.1.2. Насърчаване на дърболести
жавите да прилагат стратегии за намаляване на
модифициращите рискови
фактори за незаразните
болести (употреба на тютюн, хранене, липса на физическа активност и вредна употреба на алкохол),
включително свързаните
с тях социални фактори
Незаразни 2.1.3. Насърчаване на дърболести
жавите да подобрят обхвата на здравео пазването
във връзка с управлението на сърдечно-съдови
заболявания, рак, диабет
и хронични респираторни забол явани я и техните рискови фактори,
включително при кризи
и извънредни ситуации

Незара зн и 2.1.1. Разработване и изболести
пълнение на национални
мултисекторни политики
и планове за превенция
и контрол на незаразните
болести

А н т и м и к
робна резистентност

Програмна
област

161C1

Код
за осъществяване

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

2.2

2.5

3.1

251C2

313C1

3.1.1. Н ас ърч а в а не н а
държавите да подобрят
майчиното здравеопазване чрез разширяване
на достъпа до и да подобрят качеството на ефект и вн и и н т ервен ц и и за
прекратяване на предотвратими смъртни случаи
при майки, ембриони и
новородени от периода
преди бременността до
след раждането с фокус
върху 24-часовия период
около раждането

До 2030 г. да спре
разпространението на глада и да
се осигури достъп
на всичк и хора,
по-специално на
бедните и хората
от уязвими г рупи от населението, включително
к ърмаче та, до
безо пасна, питателна и в достатъчно количество
храна през цялата
година
3 .1 . Д о 2 0 3 0 г.
намал яване на
световния коефициент на смъртни
случаи при майки

3.4 До 2030 г. намаляване с една
т р е т а н а п р еждевременната
смъртност от незаразни болест и
ч р е з п р ев ен ц и я
и лечение и насърчаване на психичното здраве и
благосъстояние

Основна цел
за устойчиво
развитие

Т 2 – Ув е л и чаване на
продължителността на
живота в Европа

Т6 – Н а ц ио на л н и цел и,
поставени
о т с т ра н и т е
членки

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Основна
цел „Здраве
2020“

313С1 Адаптиране и прилагане на глобални насоки и провеждане на политически диалог между
партньори на национално
ниво за цялостна стратегия и планове за справяне със затрудненията
в здравната система и
разширяване на достъпа до и подобряване на
качеството на интервенции за прекратяване на
предотвратими смъртни
случаи при майки и новородени и намаляване на
вродените дефекти

251С3 Подпомагане на
страните да създадат и
управляват интегрирани
системи за мониторинг
и оценка на резултатите
от храненето и прилагане
на политика за хранене,
както и за оценка на ефективността на плановете за
действие за национална и
международна отчетност

221С1 Работа с партньори
за подпомагане разработването и прилагането
на национални политики, закони и разпоредби
и планове за психично
здраве в съответствие с
регионални и глобални
планове за действие за
психично здраве и стандарти за човешките права

Текст на документ

Адаптиране и прилагане на глобални насоки
при разширяване на
достъпа и подобряване на качеството на
зд ра вни т е г ри ж и за
майки и новородени в
тясно сътрудничество
с партньори на национално ниво
ЦУР реф.: 0301ХХ

Подпомагане на страните да създадат и управляват интегрирани
системи за мониторинг
и оценка на резултатите от храненето и
прилагане на политика
за хранене, както и за
оцен к а на ефек т и вността на плановете
за действие за национална и международна
отчетност

Под пома га не разраб о т ва не т о и п ри лагането на поли т ик и
за психично здраве в
България
ЦУР реф.: 030401

ДСС продукт
и услуга

Специфично
за държавата

Специфично
за държавата

DNP

DNP

Ме с т но
управление, образование,
U N I C E F,
местни неп р а в и т е лствени организации

Обра зование

Начин ОтгоДруги
на осъ- ворно правителществя- звено
ствени
ване
(СЗО)
сектори
С п е ц и - DNP Местно упфично
ра влен ие,
за дъробразоважавата
ние

ДЪРЖАВЕН

Репродуктивно
здраве,
майки,
новородени, деца и
юноши

2.2.1. Заси л ва не к а пацитета на страните да
разработват и прилагат
национа лни полит ик и,
планове и информацион н и сис т ем и в с ъ о т ветствие с пълния план
за действие за психично
здраве 2013 – 2020 г. и
други резолюции и планове за действие на управляващи органи
2.5.1 Насърчаване на държавите да разработват и
ос ъщес т вя ват мон и т о ри н г на изп ъ л нен ие т о
на планове за действие
за справяне с недохранването във всичките му
форми и за постигане на
глобалните цели за хранене 2025 г. и хранителните
компоненти на целите за
устойчиво развитие

Резултат

80

Хранене

Психич
но здраве и злоупотреба с
вещества

Програмна
област

Код
за осъществяване
221C1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

3.1

3.6

4.1

361C2

411C1

4.1.1. Подобряване на управленския капацитет на
страните в разработването, прилагането и прегледа на всеобхватни национални здравни политики,
стратегии и планове за
действие (включително
многосекторни действия
и „Зд ра ве във вси ч к и
политики“ и капиталови
политики)

3.6.2 . Подо бря ва не на
политик ите, капацитета и меж д усек т орни т е
действия на страните за
справяне със социалните детерминанти, за да
се подобри равенст во т о в зд равеопазванет о
чрез „Здраве във всички
политики“ и подходи на
правителствено ниво

3.1.4. Насърчаване на държавите да прилагат и осъществяват мониторинг на
интегрирани политики и
стратегии за насърчаване
на здравето и развитието
на юноши и намаляване
на рисковите поведения
при юноши

Резултат

3.8 Постигане на
универсален здравен обхват, включи т елно защ и та
на финансови я
риск, достъп до качествени здравни
услуги и достъп до
безопасни, ефективни, качествени
и на приемлива
цена лекарства и
ваксини за всички

3.8 Постигане на
универсален здравен обхват, включи т елно защ и та
на финансови я
риск, достъп до качествени здравни
услуги и достъп до
безопасни, ефективни, качествени
и на приемлива
цена лекарства и
ваксини за всички

Основна цел
за устойчиво
развитие

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Основна
цел „Здраве
2020“

411R1 Пр ед па зва не на
офисите в ст раната да
предоставят техническа
под к р епа на с т ра н и т е
членки за разработване,
прилагане и мониторинг
на цялостни национални
здравни политики/стратегии/планове, както и
институционални реформи, прилагащи подход, базиран на човешките права, което осигурява напредъка към постигане на
справедлив универсален

314С2 Подпомагане на
страните при разработванет о, п ри лаганет о и
мониторинга на цялостни (или междусекторни)
интервенции за здравето
на юноши, включително
засилване на връзк ите
между дейности и основни програми, като например тези за сексуалното и
репродуктивното здраве,
ХИВ и сексуално предавани инфекции, хранене
и физическа дейност, контрол на тютюна, употреба
на вещества, психично
здраве и превенция на
незаразни болести и насърчаване на здравословен начин на живот
362R 3 Пред пазва не на
офисите на СЗО в странат а п ри п ри ла г а не т о
на подходи „Здраве във
всички политики“ и при
увеличаване на капацитета на здравните сектори
в страните за работа с
остана ли те сек тори за
справяне с основните социални детерминанти на
здравеопазването (жилище, образование, градско
п ла ни ра не, услови я за
наемане на работа и др.)

Текст на документ

Ул е с н я в а н е р а з р а - Ме ж д у б о т ва не т о и п ри ла- държавга не т о на ц я лос т н и но
национални здравни
политики/стратегии/
планове, прилагащи
инструменти и подходи
на СЗО, които осигуряват и/или насърчават изд ръж л и вос т та
на здравните системи
и подход, базиран на
права, уважаване на
националната собственост, даване на глас

Съставяне на EURO Ме ж д у регионален доклад за държавсъстоянието на здрав- но
ния капитал, допринасяйки за подобрен
редовен мониторинг и
защита на равенството
в зд ра веопа зва не т о,
политики и подходи
за борба с дискриминацията в рамките на
страните и на регионално ниво

PCR

PCR

Дъ рж а в е н
статистически
ком и т е т,
ООН г рупата

Начин ОтгоДруги
на осъ- ворно правителществя- звено
ствени
ване
(СЗО)
сектори
Подпомагане и мони- Ме ж д у - DNP Местно упторинг на CAH стра- държавра влен ие,
тегии и въвеждане на но
образовауслуги за юноши
ние
ЦУР реф.: 030801

ДСС продукт
и услуга

ДЪРЖАВЕН

Н а ц и о 
н а л н и
здравни
по л и т и к и ,
стратегии и
планове

Справедливост, социални детерминанти,
равенство
меж ду половете и
човешки
права

Ре п р о д у ктивно здраве, майки,
новородени, деца и
юноши

Програмна
област

Код
за осъществяване
314C1

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 1

4.2. И н т е г р и рани, ориентирани
към хората
здравни услуги

422C2

Интегрирани, ориентирани
към хората
здравни услуги

4.2

Програмна
област

3 с. З н ач и т е л н о
нарастване на
финансирането в
здравеопазването
и набиране, разви т ие, обу чение
и за д ърж а не на
персонала в развиващите страни,
по - с пец и а л но в
на й-ма л ко развитите страни и
малките островни развиващи се
държави

3.8. По с т и г а не
на у н и вер с а л но
зд равно пок ритие, вк лючително защита при
фи н а н с о в р и с к ,
достъп до основни здравни услуг и и до с т ъ п до
безо пасни, ефективни, качествени и на достъпна
цена лекарства и
ваксини за всички

Основна цел
за устойчиво
развитие

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Основна
цел „Здраве
2020“
на населението, подобряване на отчетността и пол и т и ческ ата
съгласуваност, и са в
съответствие с принципите за държавна
собственост на програмата за развитие и
управление на здравната система, насърчено
о т Меж д у народ но т о
партньорство за здраве
за UHC 2030.
ЦУР рег.: 0308ХХ

здравен обхват и целите
за устойчиво развитие, насърчаване издръжливостта на здравната система,
уважаване на националната собственост, даване
на глас на населението,
подобряване на от четността и политическата
съгласуваност, и са в съответствие с принципите за
държавна собственост на
програмата за развитие и
управление на здравната
система, насърчено от
Меж д у народното партн ьорс т во за зд ра ве за
UHC 2030.
421C3 Насърчаване и разпространение на национално и местно ниво на
успешни подходи, основани на принципите на общественото здравеопазване, с оглед намаляване
на неравенствата, превенци я на забол явани ят а,
закрила на здравето и
нарастване на благосъстоянието чрез различни
модели на предоставяне
на услуги в съответствие
с инфраструктурата, капацитета и други ресурси
Предоставяне на политически консултации и
подкрепа за укрепване на
управлението и капацитета на държавите членки
да развиват и използват
човеш к и т е р е с у р си за
стратегии в здравеопазването в съответствие с
Глобалната стратегия за
човешки ресурси в здравеопа зва не т о: Рабо т на
сила 2030 и рамката на
интегрирани услуги, насочени към хората, както
и работна сила на регионално ниво
Предоставяне на политически консултации и
подкрепа за укрепване
на управл ението и капацитета на държавите
членки да развиват и
използват човеш к ите ресурси за здравни
п о л и т и к и /п л а н о в е/
стратегии в съответс т вие с Гло ба л нат а
стратегия за човешки
ресурси в здравеопазването, препоръки на
Комисията на високо
равнище за наемане
в здравеопазването и
икономически растеж

Предоставяне на техническа помощ и експер т ни консул тации
за самооценка на националните публични
здравни услуги/Основни публично-здравни
действия
ЦУР рег.:030801

ДСС продукт
и услуга

Текст на документ

Начин
на осъществяване

DSP

DSP

Отговорно
звено
(СЗО)

Други
правителствени
сектори

ДЪРЖАВЕН

4.2.2. Стратегии за работната сила в здраве
опазването, ориентирани
към универсално здравно
покритие, прилагани в
страните

4.2.1. Справедливо интегрирани, насочени към
хората системи за предоставяне на усл у ги в
страните и укрепване на
подходите за общественото здраве

Резултат

82

421C3

Код
за осъществяване

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 20

4.4

4.4

443C1

4.4.3. Политики, инструменти, мрежи и ресурси
за управление на знанията, разработени и използвани от СЗО и страните с
цел укрепване на техния
капацитет за генериране,
споделяне и прилагане на
знанието

4.4.1. Ц я ло с т ен мон ит оринг на глоба лната,
регионалната и здравната ситуация, тенденции,
неравенства и детерминанти на държавата чрез
използване на глобални
стандарти, включително
с ъби ра не и а на л из на
данни за справяне с липсата на данни и оценка
на работата на системата

Резултат

17.6. Укрепване на
северно-южното,
юж ното-юж ното
и триъгълно регионално и международно сътрудничество и достъп
до наука, технологии и иновации и
подобряване споделянето на знания при взаимно
договорени условия, вк лючително чрез подобрена коорд и на ц и я
сред съществуващите механизми,
по-конкретно
на ниво ООН и
ч рез меха н изъм
за улесняване на
глоба л н и т е т ехнологии
3b. Подкрепа на
изследваният а и
развитие на вакси н и т е и мед икаментите за заразни и незаразни
болест и, кои т о
засягат главно
ра зви ва щ и т е с е
страни, осигуряв а не н а до с т ъ п
до основни лекарства и ваксини
на достъпни цени
в съответствие с
Дек лара ц и я о т
Доха за т ърговските аспекти
на правата върху
интелек т уа лната собственост и
публичното здраве, което засяга

Основна цел
за устойчиво
развитие

Т6 – Н а ц ио нални цели/
подцели на
държавите
членки

Т5 – Универсален обхват
и „правото
на закрила на
здравето“

Основна
цел „Здраве
2020“

443C1 Създаване на механизми за непрекъснато
укрепване на националния капацитет в управлението и предаването
на знания в подкрепа на
изпълнението на политики и интервенции за
общественото здраве

441С3 Подпомагане прилагането на международни стандарти за здравни
информационни системи
и за управление на здравната база данни

Текст на документ

Създаване на механиз
ми за у к репване на
националния капацитет в предаването на
знания, включително
с ъ з д а в а не т о и п ривеж да не в дейс т вие
на EVIPNet екипи за
европейска д ържава
и /и л и п л ат ф о рм и ,
които планират, прилагат и оценяват предаването на знани я,
като например кратки
доказателства за политики и политическ и
диалози
ЦУР реф.: 030bXX

Насърчаване прилагането на международни
стандарти за здравна
информация и статистически данни и методи за увеличаване на
оперативната съвместимост на споделянето
на данни и системи
ЦУР реф.: 1718ХХ

ДСС продукт
и услуга

Специфично
за държавата

DIR

Н а ц и о 
нална статистическа
служба

Начин ОтгоДруги
на осъ- ворно правителществя- звено
ствени
ване
(СЗО)
сектори
С п е ц и - DIR Н а ц и о 
фично
нална стаза дъртистическа
жавата
служба,
НСИ

ДЪРЖАВЕН

Здравни
системи,
информация и сведения

Здравни
системи,
информация и сведения

Програмна
област

Код
за осъществяване
441C3

БРОЙ 20
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

3.d. Заси л ва не
на капацитета
на всичк и страни, по-конкретно
ра зви ва щ и т е с е
страни, за ранно
известяване, намаляване на риска и управление
на национални и
глобални здравни
рискове

T1 – Намаляване на преждевременната
см ър т ност в
Европа до
2020

T1 – Намаляване на преждевременната
см ър т ност в
Европа до
2020

Основна
цел „Здраве
2020“

Е3104 Разработване на
стандартни оперативни
процедури и инструменти
за определяне на събития,
свързани с общественото
здраве, за които трябва да
се оцени рискът

Е2201 Развитие на политики и основни насоки за
мултисекторен капацитет
за готовност при здравни
извънредни ситуации

Текст на документ

Начин
на осъществяване

Предоставяне на тех- Ме ж д у ническа подкрепа за държавстрани за увеличава- но
не на капацитетите за
ранно откриване, навременна и ефективна
реакция при здравни
извънредни ситуации
(напр. EWAR, лаборатория, точки на вход,
обучение) (Препоръчано от СЗО за всички
страни)
ЦУР реф.: 030d01

Преглед на годишните Ме ж д у отчети за прилагане държавна Меж д у народни т е но
зд ра вн и ра зпор едби
чрез координиране с
националните точки
за контакт по тези въп
роси
ЦУР рег.: 030d01

ДСС продукт
и услуга

CDS

CDS

Отговорно
звено
(СЗО)

Други
правителствени
сектори

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

2188

Е.3 Оценка на Е.3.1. Оценка на новооти н ф о р м а - крити събития и рискове
ц и я т а и за общественото здраве
риск а п ри
здравни извънредни
ситуации

E3104

3.d. Заси л ва не
на капацитета
на всичк и страни, по-конкретно
ра зви ва щ и т е с е
страни, за ранно
известяване, намаляване на риска и управление
на национални и
глобални здравни
рискове

правото на развиващите се страни
да прилагат изцяло разпоредбите
на Споразумението за търговските
аспекти на правото на интелектуална собственост
по отношение на
закрилата на публичното здраве и
по-конкретно – за
осигуряване на лекарства за всички

Основна цел
за устойчиво
развитие

84

Е.2.2. С ъщес т вен и основни капацитети за
готовност при здравни
извънредни ситуации, управление на рисковете
при бедствия и Международните здравни разпоредби (2005), подсилени
във всички страни

Е.2 Под г о т в е ност на
д ърж а ват а
при здравни
извънредни
ситуац ии и
Меж д у народните
здравни
разпоредби
(2005)

Е2201

Резултат

Програмна
област

Код
за осъществяване

С Т Р.
БРОЙ 20

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение
на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
за регистрираните пътни превозни средства
(обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48
и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1,
21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г.,
бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.,
бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от
2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г. и
бр. 62 от 2017 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„пускане в движение и спиране от движение“
се заменят със „спиране от движение и пускане
в движение, временно отнемане, прекратяване
и възстановяване на регистрацията“.
§ 2. В чл. 1, ал. 1 думите „реда за регист
рацията, отчета, пускането в движение и
спирането от движение“ се заменят с „реда за
регистриране, отчет, спиране от движение и
пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до един месец“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и при
придобиване на собствеността на превозно
средство извън Република България или при
придобиване на собствеността чрез публична
продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани
в страната превозни средства от стопански
субекти.“
3. В ал. 4 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до един месец“.
§ 4. В чл. 12а, ал. 3 след думите „т. 4“ се
поставя запетая и се добавя „представеният
документ по ал. 1, т. 4 не е валиден от гледна
точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност, определена в
чл. 147, ал. 3 от ЗДвП“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2 в скобите накрая се
поставя запетая и се добавя „при условие че
документът все още е валиден от гледна точка
на честотата на интервалите за извършване на
периодичните прегледи, определени в чл. 147,
ал. 3 от ЗДвП“.
§ 6. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
„(4) При промяна на постоянния адрес на
собственика в населено място в друга област
собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

на новия личен документ и се издават нови
табели с регистрационен номер за съответната област.“
§ 7. В чл. 15, ал. 6 след думите „чл. 18а,
ал. 2, т. 4“ се добавя „или чл. 18, т. 2 във
връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 10“.
§ 8. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) При промяна на собствеността
на регистрирано в страната превозно средство
МВР и Нотариалната камара обменят по
електронен път информация за превозното
средство и сключения договор.
(2) При извършване на сделка с регистрирано ПС, след като извърши идентифицирането,
нотариусът, който извършва сделката, отправя
искане към информационната система на
МВР за потвърждаване на данните относно
превозното средство, собствеността му и за
предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения,
като въвежда регистрационен номер на ПС,
идентификационен номер на ПС, номер на
свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани
в свидетелството за регистрация.
(3) В случай че върху ПС има наложен запор
или друго законово ограничение, системата на
МВР уведомява нотариуса, направил искането,
за наличието на такива ограничения, като в
този случай нотариусът уведомява страните
по сделката.
(4) Нотариусът удостоверява сключената
сделка за прехвърляне на собствеността на
ПС след получаване на верифицирани данни
от МВР по направеното искане по ал. 2 и при
отчитане на ограниченията по ал. 3 съгласно
закона и в случай че е платен данъкът върху
превозното средство.
(5) В случай че сделката е извършена, от
информационната система на Нотариалната
камара към информационната система на МВР
се изпраща информация за регистрационния
номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър
на нотариуса, пред който е записана сделката,
и данни за приобретателя по сделката, които
се записват към информацията за превозното
средство.
(6) При сделка с ПС приобретателят може
да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай
че превозното средство ще се регистрира в
същата областна дирекция на МВР, където
е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен
номер и промяна на данните за превозното
средство. В този случай таксите за подаване
на заявление и издаване на свидетелство за
регистрация на ПС се заплащат от приобретателя чрез нотариуса.
(7) Приобретателят по ал. 6 предоставя на
нотариуса информация за актуални електронна поща и/или телефонен номер за контакт.
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(8) При изповядване на сделката след 14 ч.
свидетелството за регистрация може да бъде
получено най-рано на следващия работен ден.
(9) В случаите по ал. 6 новото свидетелство за регистрация (част 1 и 2) се получава от съответното звено „Пътна полиция“
при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на
собственика – за физическите лица, или по
адреса на регистрация – за стопанските субекти, след връщане на старото свидетелство
за регистрация (част 1 и 2).“
§ 9. В чл. 17, ал. 1 след думата „собственика“ се поставя запетая и се добавя „когато
промяната в регистрацията се извършва в
същата област, в която превозното средство
е било регистрирано“.
§ 10. В чл. 18б, ал. 1 се създава т. 10:
„10. по чл. 143, ал. 15 от ЗДвП на регистрирано пътно превозно средство на собственик,
който в двумесечен срок от придобиването
не изпълни задължението си да регистрира
превозното средство.“
§ 11. В чл. 21, ал. 1 думите „т. 8 или 9“ се
заменят с „т. 8, 9 или 10“.
§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За получаване на временни табели с
регистрационен номер лицето по ал. 1 подава:
1. заявление (приложение № 7);
2. списък на регистрираните търговски
обекти;
3. списък с данните на лицата, които ще
отговарят и ползват временните табели с
регистрационен номер;
4. декларации съгласно Закона за защита
на личните данни и копия от трудов или
граждански договор на лицата по т. 3;
5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в
несъстоятелност;
6. документ, доказващ, че лицето по ал. 1
е вносител/производител на автомобили от
дадената(ите) марка(и) за Република България.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които ще отговарят и ползват
временните табели с регистрационен номер,
не трябва да са осъждани за престъпления
от общ характер.“
3. Досегашните ал. 4 – 18 стават съответно
ал. 5 – 19.
4. Досегашната ал. 19 става ал. 20 и в нея
думите „ал. 18“ се заменят с „ал. 19“.
5. Досегашната ал. 20 става ал. 21.
§ 13. В чл. 32, ал. 1, т. 1 в скобите накрая
се поставя запетая и се добавя „при условие
че документът все още е валиден от гледна
точка на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определени
в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП“.
§ 14. Член 32б се изменя така:
„Чл. 32б. На прегледа за техническа изправност на моторните превозни средства и
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ремаркетата, теглени от тях, при първоначална
регистрация се определя срокът за извършване
на първия периодичен технически преглед в
зависимост от вида на превозното средство
съгласно сроковете, определени в чл. 147,
ал. 3 от ЗДвП.“
§ 15. В чл. 32д се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за
преминат преглед за техническа изправност,
при условие че отговаря на честотата на интервалите за извършване на периодичните
прегледи, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП,
се издава знак за технически преглед (ЗТП) по
образец (приложение № 4), като се определят
месецът и годината за представяне на първи
периодичен технически преглед.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 5 месецът и годината
за представяне на първи периодичен технически преглед не могат да надвишават датата
на валидност на представения документ за
преминат преглед за техническа изправност и
сроковете, определени в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП.“
§ 16. Заглавието на глава седма се изменя
така:
„Временно спиране от движение и пускане
в движение на моторните превозни средства
и ремаркетата, теглени от тях“.
§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. служебно при получаване на уведомление от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за установена опасна
техническа неизправност при извършване на
периодичен технически преглед.“
2. Създават се ал. 9, 10, 11 и 12:
„(9) За изпълнение на разпоредбата на ал. 1,
т. 3 Министерството на вътрешните работи и
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят данни за регистрираните
превозни средства и за периодичните им технически прегледи съгласно приложение № 10.
(10) Обменът на данните по ал. 9 се извършва по електронен път в реално време,
чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на Министерството на
вътрешните работи и Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, при спазване
на правилата за оперативна съвместимост
и информационна сигурност. Форматите на
данните и използваните класификатори се
определят в съвместен протокол, подписан
от представители на Министерството на
вътр ешните работи и Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, определени от
министъра на вътрешните работи и министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
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(11) След получаване на уведомлението по
ал. 1, т. 3 с отбелязване в автоматизираната
информационна система на МВР временно се
отнема регистрацията на неизправното превозно средство и се уведомява собственикът
на превозното средство.
(12) Превозно средство с временно отнета
регистрация, което е служебно спряно от
движение по ал. 1, т. 3, се пуска в движение
слу жебно след отстран яване на опасната
тех ни ческа неизп равност и п реминаване
на периодичен технически преглед, за което Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ уведомява МВР и това обстоятелство се отразява в автоматизираната
информационна система на МВР.“
§ 18. В приложение № 7 към чл. 30, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на приложението след
думите „чл. 30, ал. 3“ се поставя запетая и
се добавя „т. 1“.
2. В описанието на прилаганите документи:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 8 думите „Свидетелства за съдимост“
и запетаята след тях се заличават.
§ 19. Създава се приложение № 10 към
чл. 40, ал. 9:
„Приложение № 10
към чл. 40, ал. 9
Министерството на вътрешните работи и
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят по електронен път информация
за регистрираните пътни превозни средства и за
периодичните прегледи за проверка на техничес
ката им изправност.
1. За извършване на периодичен технически
преглед на ПС, регистрирани в Република България, по заявка на информационната система
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съдържаща регистрационен номер
и номер на документ за регистрация на ПС,
информационната система на Министерството
на вътрешните работи предоставя данни за:
а) идентификационен номер на превозното
средство (VIN);
б) регистрационен номер;
в) марка и модел;
г) категория;
д) цвят;
е) номер на двигателя;
ж) дата на първата регистрация;
з) вид на горивото;
и) номер на одобрението на типа, тип, вариант и версия;
к) маса, технически допустима максимална
маса, допустима максимална маса, определена от
компетентните органи, и допустима максимална
маса на състав от превозни средства;
л) технически допустима максимална маса
на тегленото ремарке;
м) брой оси;
н) разпределение на технически допустимата
максимална маса върху осите;
о) обем и максимална мощност на двигателя;
п) брой на местата;
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р) ниво на шума;
с) коригиран коефициент на абсорбиране за
дизелови двигатели;
т) екологична категория.
2. При установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед информационната система на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява информационната система
на Министерството на вътрешните работи, като
изпраща данни за:
а) идентификационен номер на превозното
средство (VIN);
б) рег ист рац ионен номер на п ревозно т о
средство;
в) категория на превозното средство (ако
има такава);
г) място и дата на извършване на периодичния преглед;
д) установени неизправности и нивото на
тяхната сериозност;
е) резултат от периодичния преглед.
3. След отстраняване на опасната техническа
неизправност и преминаване на периодичен технически преглед информационната система на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява информационната система
на Министерството на вътрешните работи, като
изпраща данни за:
а) идентификационен номер на превозното
средство (VIN);
б) рег ист рац ионен номер на п ревозно т о
средство;
в) категория на превозното средство (ако
има такава);
г) място и дата на извършване на периодичния преглед;
д) резултат от периодичния преглед;
е) номер на знак за периодичен технически
преглед.
4. При заявка от информационната система на
Министерството на вътрешните работи, съдържаща регистрационен номер или идентификационен
номер на превозното средство, информационната
система на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ предоставя данни за:
а) идентификационен номер на превозното
средство (VIN);
б) рег ист рац ионен номер на п ревозно т о
средство;
в) категория на превозното средство (ако
има такава);
г) номер на знак за периодичен технически
преглед;
д) място и дата на извършване на периодичния преглед;
е) показание на километропоказателя, когато
има такъв, към момента на периодичния преглед;
ж) дата за извършване на следващия периодичен преглед;
з) резултат от периодичния преглед;
и) установени неизправности и ниво на тяхната сериозност;
к) номер на разрешението, ЕИК/БУЛСТАТ
и наименование на лицето по чл. 148, ал. 2 от
ЗДвП, извършило периодичния преглед;
л) ЕГН/ЛНЧ и имена на лицето, представило
превозното средство на периодичен преглед.“
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§ 20. Навсякъде в наредбата думите „единен
идентификационен код – за стопанските субек
ти, а за тези, които не притежават ЕИК – документ за създаване и за код БУЛСТАТ“
и „единен идентификационен код (ЕИК) съг
ласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за стопанските субекти, а за тези, които
не притежават ЕИК – документ за създаване
и за код БУЛСТАТ“ се заличават.
Допълнителнa разпоредбa
§ 21. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение
на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни
средства (ОВ, L 127/129 от 29 април 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 22. Параграф 17 и § 19 влизат в сила от
20 май 2018 г.
Министър:
Валентин Радев
2224

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-2
от 19 февруари 2018 г.

за организация на взаимодействието между
служба „Военна полиция“ и Държавна аген
ция „Национална сигурност“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се регламентира
организацията на взаимодействието между
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС) и служба „Военна полиция“ (СВП).
Чл. 2. (1) Взаимодействието обхваща коор
динирани действия, обмен на информация и
оказване на експертна и техническа помощ
за осъществяване на превенция, разкриване,
предотвратяване, пресичане на замислени,
подготвяни или извършени посегателства и
престъпления срещу националната сигурност,
реда и сигурността във и на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската
армия, формированията на въоръжените сили
на Република България, участващи в операции
и мисии извън територията на страната, военните съоръжения на територията на страната
по международни споразумения и едноличните
търговски дружества с държавно участие в
капитала, в които правата на държавата се
упражняват от министъра на отбраната.
(2) Взаимодействието между органите на
ДАНС и СВП се извършва в съответствие с
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определените им със закон функции и задачи,
спазване на действащото законодателство и
принципа „Необходимост да се знае“.
Раздел II
Компетентни органи
Чл. 3. Общото ръководство и контролът на
взаимодействието между двете организации
се осъществяват от председателя на ДАНС и
от директора на СВП.
Чл. 4. (1) Взаимодействието по тази инструкция между органите на ДАНС и на СВП
се осъществява на централно и на териториално (регионално) ниво.
(2) Взаимодействието на централно ниво
се осъществява между специализираните дирекции и специализираните административни
дирекции на ДАНС чрез председателя или
оправомощен от него заместник-председател и
ръководството на СВП чрез директора на СВП
или оправомощен от него заместник-директор.
(3) Взаимодействието на териториално
(регионално) ниво се осъществява между
териториалните дирекции на ДАНС и регионалните служби „Военна полиция“ чрез
техните директори, като за осъщественото
взаимодействие незабавно се уведомяват ръководителите по ал. 2.
(4) Взаимодействието на регионалните
служби „Военна полиция“ със специализираните дирекции и специализираните административни дирекции на ДАНС, както и
взаимодействието на териториалните дирекции на ДАНС с ръководството на СВП, се
осъществява чрез лицата по ал. 2.
Раздел ІІІ
Форми и ред за осъществяване на взаимо
действието
Чл. 5. (1) Координираните действия между
ДАНС и СВП се извършват след отправено
писмено искане от една от двете страни. Тези
действия могат да бъдат провеждани и въз основа на утвърдени съвместни планове и заповеди
на ДАНС и СВП, което следва да е посочено
в отправеното искане за взаимодействие.
(2) В условия на неотложност искането за
координираните действия се отправя устно,
като впоследствие се изпраща в писмен вид,
във възможно най-кратък срок.
Чл. 6. (1) Обменът на информация между
ДАНС и СВП се извършва въз основа на
писмено искане или по собствена инициатива.
(2) Обменът на информация от оперативните отчети на ДАНС и СВП се извършва
по ред, определен със съвместна заповед на
лицата по чл. 3.
(3) Служба „Военна полиция“ уведомява
писмено ДАНС за предприетите действия по
предоставена от ДАНС информация относно
престъпления от общ характер.
Чл. 7. (1) Служба „Военна полиция“ осигурява достъп на ДАНС (с права „само за
четене“) за извършване на справки до:
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1. Автоматизирана информационна система
„Военно-полицейски регистър“ (АИС „ВПР“);
2. други автоматизирани информационни
регистри (АИР) на СВП, определени със заповед на директора на СВП.
(2) За координиране на дейностите по
осигуряване на достъпа на ДАНС до АИР
на СВП двете организации си предоставят
информация за точки за контакт.
Чл. 8. (1) Комуникационният канал за
достъп до АИР на СВП се предоставя на централно ниво чрез защитена комуникационна
връзка между СВП и ДАНС по Единната
електронна съобщителна мрежа на държавната
администрация и за нуждите на националната
сигурност.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ осигурява за своя сметка необходимите
комуникационни канали, както и техническите
средства за пренос и защита на информация
та, съвместими с използваните в СВП, при
спазване на изискванията за сигурност на
АИС и/или мрежи.
(3) Достъпът до АИР на СВП се осъществява
чрез автоматизирани работни места (АРМ) на
ДАНС при спазване на принципа „Необходимост да се знае“ и по начин, непозволяващ
разкриване на интереса на ДАНС.
(4) Държавна агенция „Национална сигурност“ осигурява технически и организационни
условия за спазване на изискването за неразкриване интереса на агенцията.
(5) Автоматизираните работни места по
ал. 3 се администрират от определени за целта
локални администратори от ДАНС.
Чл. 9. Служба „Военна полиция“ инсталира и актуализира приложния софтуер за
извършване на справки от АРМ на ДАНС и
обучава потребителите от ДАНС.
Чл. 10. (1) Права за достъп до данните в
АИР се предоставят от СВП след получаване на писмено искане до директора на СВП,
подписано от председателя на ДАНС.
(2) Искането по ал. 1 съдържа уникалното логическо име за конкретния потребител
на ДАНС, като се посочват и технологични
дейности и информационни обекти или номер
на профил.
Чл. 11. (1) В случаите, при които по искане на орган, който има правно основание,
е извършена справка за осъществен достъп
до данни в АИР на СВП и се установи, че е
проявен интерес от потребител на ДАНС, за
идентифициране на същия се отправя писмено
искане до председателя на ДАНС.
(2) Служба „Военна полиция“ предоставя
информация на ДАНС за извършени справки
в нейните АИР от потребители след писмено
искане от председателя на ДАНС или оправомощен от него заместник-председател и
разрешение на директора на СВП.
Чл. 12. При участие на органите на ДАНС
и СВП в операции и мисии извън територията
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на страната представителите на двете организации си обменят информация за заплахи
за реда и сигурността на формированията
на Въоръжените сили на Република България, когато са от законовата компетентност
на другата страна и се изискват неотложни
действия, след което съгласуват необходимите
действия със своите ръководства.
Чл. 13. Оперативните дежурни на ДАНС
и СВП след разрешение на председателя на
ДАНС и директора на СВП взаимно си предоставят информация за инциденти с висока
степен на обществена опасност в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Бъ л гарск ата арм и я, форм и рова н и я та на
Въоръжените сили на Република България,
участващи в операции и мисии извън територията на страната, и едноличните търговски
дружества с държавно участие в капитала, в
които правата на държавата се упражняват
от министъра на отбраната.
Чл. 14. Служба „Военна полиция“ и ДАНС
си оказват експертна и техническа помощ
по мотивирано писмено искане от лицата по
чл. 4, ал. 2.
Чл. 15. (1) Държавна агенция „Национална
сигурност“ и СВП обменят при необходимост
информация за предстоящи работни семинари,
конференции, обучения и срещи от взаимен
интерес с оглед участието им в тях.
(2) Държавна агенция „Национална сигурност“ и СВП си оказват взаимна помощ
и обменят информация при подбора и изучаването на кандидати за работа, подготовката
и обучението на служителите си.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 25, ал. 3 от Закона за военната полиция
и чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за ДАНС във връзка с чл. 3, ал. 5
и чл. 30, ал. 3 от Закона за ДАНС.
§ 2. С тази инструкция се отменя Инструкцията за организация на взаимодействието
между Държавна агенция „Национална сигурност“ и служба „Военна полиция“, рег.
№ I-10 от 26.11.2012 г. на ДАНС, рег. № И-4
от 30.11.2012 г. на МО (необнародвана) и
Инструкцията за взаимодействие и обмен на
информация между ДАНС и служба „Военна
полиция“, рег. № МС-305 от 12.11.2008 г. на
ДАНС и рег. № СС-6610 от 10.11.2008 г. на
СВП (необнародвана).
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня на
обнародването є в Държавен вестник.
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Димитър Георгиев
Министър на отбраната:
Красимир Каракачанов
2205
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-18
от 28 февруари 2018 г.
С цел извеждане на транзитния автомобилен
поток извън гр. Кърджали, подобряване стандарта на транспортното обслужване, както и
на допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към проекта
на парцеларен план, на основание § 52, ал. 2 и
4 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.) във връзка с
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5, 6 и ал. 12, т. 2,
букви „б“ и „в“ от ЗУТ; заявление с вх. № АУ
13-3 от 20.02.2018 г. и писмо вх. № АУ 13-3 от
28.02.2018 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“;
Заповед № РД-02-15-62 от 21.05.2014 г., изменена и
допълнена със Заповед № РД-02-15-78 от 4.06.2014 г.
на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване
на ПУП – ПП с обявление в „Държавен вестник“, бр. 99 от 2017 г.; констативен протокол от
15.01.2018 г. от Община Кърджали за постъпили
възражения; Решение № 4-2/2013 г. по оценка
на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите; писмо изх.
№ ОВОС-286 от 27.05.2013 г. от Министерството
на околната среда и водите; Решение № КЗЗ-03
от 15.02.2018 г. на Комисията за земеделските
земи за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; становища изх. № ЗЗ-НН-315
от 28.04.2014 г. и № ЗЗ-НН-24 от 21.02.2018 г. на
Министерството на културата; становище рег.
№ 130500-604, екз. № 2 от 25.07.2017 г. на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – Кърджали; писмо рег.
№ 578500-5813, екз. № 2 от 20.09.2017 г. на Министерството на вътрешните работи – Дирекция
„Управление на собствеността и социални дейности“; становище рег. № 05-00-46 от 16.08.2017 г.
на Министерството на отбраната на Република
България; писмо изх. № ЦУ-ПМО-6800(4) от
28.12.2017 г. от „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо изх. № 14760 от 14.12.2017 г.
от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; писмо
изх. № ВК-01-59 от 24.07.2017 г. от Басейнова
дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“; писмо изх. № 965 от 13.12.2017 г.
от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Хасково;
становище изх. № 940 от 19.02.2018 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Кърджали;
писмо изх. № БТГ-24-00-3890(1) от 20.11.2017 г.

от „Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № II-11
от 26.02.2018 г. от „Ай Си Джи Би“ – АД; писмо изх. № ЖИ-4631 от 1.02.2018 г. от Държавно
предприятие „Национална компания железопътна
инфраструктура“; съгласувателно писмо с рег.
№ ДАЕУ-5851 от 22.11.2017 г. от Държавна агенция
„Електронно управление“; писмо изх. № 11878
от 6.12.2017 г. от „Мобилтел“ – ЕАД, София; съгласувателно становище рег. индекс 12-00-45 от
26.01.2018 г. от „Българска телекомуникационна
компания“ – ЕАД, Стара Загора; писмо изх. № TI
44941 от 13.12.2017 г. от „Теленор България“ – ЕАД;
Протокол № УТАТУ-01-02-05 от 27.02.2018 г. от
заседание на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионалната политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ); Решение
№ 643 от 30.08.2011 г. на Министерския съвет,
с което обектът е определен за национален и с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-64
от 7.07.2017 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн план за
обект: Път I-5 „Обходен път на гр. Кърджали“,
участък от км 349+234 до км 349+422≡348+997.32
(по червен вариант от решението по оценка на
въздействието върху околната среда), землище
с. Дъждино, община Кърджали, съгласно приетите
и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид това, че се
налага да се подобри организацията и условията
на пътната инфраструктура, за да се гарантира
животът и здравето на гражданите и за да се
защитят особено важни държавни и обществени
интереси, разпореждам предварително изпълнение
на заповедта.
Мотиви:
Път I-5 е национален обект и обект с национално значение, представляващ едно от основните
трасета на републиканската пътна мрежа и част от
Общоевропейски транспортен коридор № 9, чието
направление е Хелзинки – Москва – Киев – Букурещ – Русе – Димитровград – проход Маказа – Александруполис. Трафикът в участъка от
път I-5, преминаващ през територията на област
Кърджали, е много натоварен.
С изграждането на обект „Обходен път на гр.
Кърджали“ ще се облекчи движението в населеното място. Извеждането на транзитния трафик
извън града ще гарантира живота и здравето на
хората и ще повиши безопасността на придвижването им.
Допускането на предварително изпълнение ще
ускори реализацията на обекта. С изграждането
на обхода ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества и комфортът при пътуване, ще
се повиши безопасността на движение, както и
пропускателната способност на пътния участък.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Кърджали,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване пред Административния съд – Кърджали, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
В. Йовев
2291

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3525-П
от 20 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1656 от 25.04.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 35 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4910 от 20.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Сливен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67338.604.42 с площ 634 кв. м, намиращ се
на бул. Стефан Караджа в Сливен, община Сливен,
област Сливен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 22 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай, че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2258

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3526-П
от 20 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1657 от 25.04.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 35 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4911 от 20.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол реши:
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Сливен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 67338.604.43 с площ 566 кв. м, намиращ
се на бул. Стефан Караджа в Сливен, община
Сливен, област Сливен (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 20 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай, че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
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документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизацио
нен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2259

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 15
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод до
имот с № 33.241 в местността Пейчинска чука,
землище на с. Изгрев, община Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването на имот с № 33.408
(полски път – общинска собственост) и имот с
№ 33.404 (полски път – общинска собственост) в
землището на с. Изгрев, община Благоевград, и
дава съгласие за преминаване през имоти – общинска собственост, на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

2228

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА ДУПНИЦА
РЕШЕНИЕ № 13
от 26 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2
ЗУТ и Решение № ІІ, т. 6 от протокол № 1 от
11.01.2018 г. от заседание на Общинския експертен
съвет по устройство на територията, проведено
на 11.01.2018 г., Общинският съвет – гр. Дупница, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация (ИПР) в обхват: урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІІ – за обществено обслужване и
жилищно строителство, и УПИ ІІІ – за търговски
и общественообслужващи дейности, кв. 1911 по
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регулационния план на гр. Дупница (поземлени
имоти 68789.30.27 и 68789.30.26 по кадастралната
карта на гр. Дупница).
С проекта се предвижда от УПИ ІІ – за обществено обслужване и жилищно строителство,
кв. 1911 по регулационния план на гр. Дупница да
бъде обособена улица с широчина 8 м, дължина
147,25 м и площ 1178 кв. м, с проектни осови
точки 910÷911, във връзка с което и обособяване
на нов квартал 1920, промяна номерацията на
УПИ ІІ – за обществено обслужване и жилищно строителство, и УПИ ІІІ – за търговски и
общественообслужващи дейности, кв. 1911 по
регулационния план на гр. Дупница в УПИ I – за
обществено обслужване и жилищно строителство,
и УПИ ІІ – за търговски и общественообслужващи дейности, кв. 1920 по регулационния план на
гр. Дупница, съответстващи на част от поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 68789.30.27 и ПИ с
идентификатор 68789.30.26 по кадастралната карта
на гр. Дупница.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

2196

Председател:
Ем. Гущеров

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 444
от 25 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 1 от протокол
№ 8 от 30.11.2017 г. на ОбЕСУТ Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе за обект: „Външно електрозахранване“ на ПИ № 028182 в землището
на с. Селце, местност В село, община Мъглиж.
Трасето за електрозахранване на имотите се
предвижда да започне:
I. Със специализирана план-схема:
От: (начална точка) съществуващ стълб № 42,
изв. „А“ на мрежа НН, захранена от ТНН на трафопост „Селци – Селце“, извод СрН „Радунци“,
подстанция „Дъбово“, съгласно становище – идентична точка № 1.
През: имоти по „сечение сервитут“ улица,
общинска частна.
До: идентична точка № 2 – границата на урбанизираната територия.
Сервитутната зона е по 2,00 м от двете страни
на кабела по дължина на трасето.
Параметри на трасето по специализирана
план-схема:
– дължина на трасето 28,38 м;
– площ 113,51 кв. м.
II. С парцеларния план:
От: (начална точка) идентична точка № 2 – границата на урбанизираната територия.
През: имоти по „сечение сервитут“:
– № 000117 – пасище, мери, частна собственост;
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– № 000290 – водни течения, държавна публична собственост;
– № 028107 – използвани естествени ливади,
частна.
До: имота на възложителя (т. 5).
Сервитутната зона е по 2,00 м от двете страни
на кабела по дължина на трасето.
Параметри на трасето по парцеларен план:
– дължина на трасето 30,77 м;
– площ 122,83 кв. м.
Общата дължина на трасето за външното ел.
захранване е 59,15 м, а общата площ на сервитута
е 236,34 кв. м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.

2229

Председател:
Ст. Христов

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 418
от 22 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 2018-01
от 16.02.2018 г. на Специализирания общински
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
ПУП „Промяна на конфигурацията на УПИ III,
УПИ VI и УПИ VII в кв. 27 по плана на гр. Оряхово
с ново предназначение на УПИ VII – „За детска
площадка и противосвлачищни съоръжения“.
На основание чл. 60, ал. 2 от АПК допуска
предварително изпълнение на настоящото решение.

2238

Председател:
Р. Декова

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 720
от 23 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПР и ПЗ) на урегулирани поземлени
имоти (УПИ) VІІІ „За парк“ и УПИ ІХ в квартал 39 по регулационния план на с. Кладница,
община Перник, като:
1. С плана за регулация от терените на урегулирани поземлени имоти (УПИ) се образуват
пет нови: УПИ VІІІ „За парк“, УПИ ІХ „За
жилищно строителство“, УПИ ХІV „За жилищно строителство“, УПИ ХV „За парк“ и УПИ
ХVІ „За жилищно строителство“, в квартал 39.
Удължава се задънена улица с осови точки (ОТ)
9187-ОТ 8187.
2. С плана за застрояване се определят зони за
свободно застрояване в новообразуваните УПИ
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VІІІ „За парк“, УПИ ІХ „За жилищно строителство“, УПИ ХІV „За жилищно строителство“,
УПИ ХV „За парк“ и УПИ ХVІ „За жилищно
строителство“ в квартал 39 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена
зона (Жм).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.

2217

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 6
от 23 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и 2, чл. 109, ал. 1,
т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, предвид
изложените в предложение с вх. № 18ХІ-10 от
16.01.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
за част от кв. 1, УПИ VII – плувен комплекс,
VIII – тренировъчно игрище, по плана на Спортен
комплекс „Отдих и култура“, ул. Копривщица и
бул. Марица-юг, Пловдив, и част от кв. 16, 48,
49 по плана на „Жилищен комплекс „Марицасевер“, Пловдив, за обект: „Нов пътен мост над
р. Марица с развръзки на продължението на бул.
Копривщица-запад в обхвата на Пловдив“, като:
променя уличната регулация на бул. Копривщица от нова о.т. 48 през нова о.т. 46б до нова
о.т. 46а по плана на Спортен комплекс „Отдих
и култура“ – Пловдив, с габарит на платното за
движение 10,5 м;
създава нова улична регулация от нова о.т. 46а
през нови о.т. 43г, 43в, 436 до нова о.т. 43а, променлив габарит с платно за движение минимум
10,5 м и тротоари 3,45 и 2 м, по плана на Спортен
комплекс „Отдих и култура“ – Пловдив;
от кв. 1 по плана на Спортен комплекс „Отдих
и култура“ – Пловдив, се образува нов кв. 1 и от
УПИ VII – плувен комплекс, и УПИ VIII – тренировъчно игрище, се образуват два нови УПИ
VII – спорт, и УПИ VIII – тренировъчно игрище;
в кв. 8 нов се образува нов УПИ I – за озеленяване и техническа инфраструктура;
образува се нов кв. 10 с нов УПИ I – за озеленяване;
създава нова улична регулация от нови о.т. 45б
и о.т. 45а до нови о.т. 82б и о.т. 82а за мост над
р. Марица с габарит 30 м, две платна по 10 м,
тротоари по 3 м и средна разделителна ивица;
създава нова улична регулация от нови о.т. 82б
и о.т. 82а, през нови о.т. 78б и 80б, 74б, 75б, 75а,
73а, 73б, 73в, 72в, 72б, 72а, 74а – две платна по
10,50 м, 3 м средна разделителна ивица и тротоари;
отпадат кв. 48 и УПИ I – за озеленяване, и
кв. 49 и УПИ I – за озеленяване, по плана за
улична регулация по плана на „Жилищен парк
„Марица север“, Пловдив;

ВЕСТНИК

БРОЙ 20

променя се източната регулационна граница
на кв. 16 по плана на „Жилищен парк „Марица
север“, Пловдив, и от УПИ I – за училище, се
образуват нови УПИ I – за училище, и УПИ
ІІІ – техническа инфраструктура;
в кв. 17 по плана на „Жилищен парк „Марица
север“, Пловдив, се образува нов УПИ ІІ – техническа инфраструктура;
променя се уличната регулационна граница на
кв. 4 по плана на „Комплекс „П. Хилендарски“,
Пловдив, и от УПИ I – за окръжна болница, се
образува нов УПИ I – за окръжна болница,
по зелените и кафявите линии, зачертавания,
щрихи, надписи и котировки за регулацията и
схеми по чл. 108 от ЗУТ: вертикална планировка, пътна, водопровод, канализация, покрит
отводнителен канал, ел. съоръжения – кабели
и трафопост, комуникационни кабели, улично
осветление, кабелна канална система, канална
система за бъдещо развитие, газопровод, топло
провод, съгласно приложения проект.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
гр. Пловдив, до Административния съд – Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
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Председател:
С. Петкова

РЕШЕНИЕ № 31
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС във връзка
с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2,
чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ предвид
изложените в предложение с вх. № 18ХІ-35 от
26.01.2018 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на част от
кв. 1а по плана на кв. Димитър Петров, част от
кв. 4 по плана на кв. Хаджи Димитър и част от
кв. 12 по плана на Северна индустриална зона,
V част, Пловдив, като се променя уличната регулация, както следва:
1. От кв. 1а по плана на кв. Димитър Петров:
1.1. изменя се източната регулационна граница
на УПИ IV-357, като същата минава по имотните
граници на ПИ 56784.508.9559;
1.2. западната регулационна граница на бул.
Северен от о.т. 554 до о.т. 570.
2. От кв. 4 по плана на кв. Хаджи Димитър:
2.1. изменя се западната улична регулационна
граница на УПИ XVIII-508.628 – общественообслужващи дейности;
2.2. северната улична регулационна граница
на УПИ XVI-508.131, 508.135 – търговия, общественообслужващи дейности;
2.3. северната улична регулационна граница на
УПИ V-797, 775 – производствена и складова дейност, и УПИ IX-795 – производствена и складова
дейност, като същата минава по имотни граници.
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3. От кв. 12 по плана на Северна индустриална
зона, V част:
3.1. южната улична регулационна граница
на УПИ XV-504.440 – складови и обслужващи
дейности, минава по имотната граница на ПИ
56784.504.715;
3.2. южната улична регулационна граница на
УПИ „Резервен терен“ и УПИ „ДТФ „Тракия
„Промишлени стоки“ минава по имотната граница на 56784.508.693, 56784.508.694, 56784.508.695
и 56784.508.596 по зачертавания с кафяв цвят за
улична регулация, надписи и зачертавания със
зелен цвят, корекции с оранжев цвят.
Неразделна част от настоящото решение е
1 бр. графична част на ПУП – ПР.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
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Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 362
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 525 – Псп
в обхвата на поземлени имоти № 62858.28.80,
част от № 62858.29.288, част от № 62858.29.303,
№ 62 858.2 8.293, час т о т № 62 858.2 6.2 4 4,
№ 62858.26.245, част от № 62858.31.624 и част от
№ 62858.34.321 в местността Лозята по кадастралната карта на с. Рогош, област Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
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Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 58
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 190 – Псп
по общия устройствен план (ОУП) на община
„Марица“ по кадастралната карта на с. Царацово,
местност Клиси пара, община „Марица“, и площ
съгласно регистъра с координати на граничните
точки по приложената ситуация за изменение
на ОУП на община „Марица“, неразделна част
от решението.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2207
РЕШЕНИЕ № 61
от 8 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
разширение на структурна единица 415 – Псп
(складово-производствена структурна единица/
зона) по кадастралната карта на с. Войводиново, местност Вельовица, община „Марица“,
включващо поземлени имоти с идентификатори № 11845.27.12, № 11845.27.18 и № 11845.27.62
(частна собственост) и част от № 11845.28.25
(общински полски път) по кадастралната карта
на с. Войводиново, местност Вельовица, община
„Марица“, област Пловдив, с площ и регистър
с координати на граничните точки по приложената ситуация.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
2208

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 339
от 31 януари 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява п роек т за П У П (под робен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за
кабел НН за външно ел. захранване на базова
станция № 5173 на „Теленор България“ – ЕАД,
в ПИ № 000.121, линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населеното
място за изграждане на трасе на външно ел. захранване за ПИ 000.121, землище с. Жълт бряг,
община Твърдица, област Сливен, съставляващ
използваеми естествени ливади, общинска частна собственост, съгласно регистъра на имотите
към проекта.
Проектът е на разположение в стая № 21, ет. 3,
в сградата на Община Твърдица, пл. Свобода № 1,
всеки работен ден.
Решението подлежи на обжалване в сроковете
по реда на АПК.
Председател:
В. Лазаров
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ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 581
от 30 ноември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 във връзка с
чл. 31, ал. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения № 176-IV
от 19.05.2016 г., № 259 от 29.09.2017 г. и № 531 от
28.09.2017 г. Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Намалява с 30 % намалената вече начална
конкурсна цена, определена с Решение № 531 от
28.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Троян, за
продажба на обособена част от имуществото на
„БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76, с площ 13 964 кв. м,
по кадастралната карта на с. Белиш, местността
Червянска лъка, заедно с всички построени в имота
сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
2. Да се продаде чрез публично оповестен
конку рс обособена част от имуществото на
„БКС“ – ЕООД, Троян, представляваща бетонов и варов възел, включваща поземлен имот с
идентификатор 03558.112.76, с площ 13 964 кв. м
по кадастралната карта на с. Белиш, местността
Червянска лъка, заедно с всички построени в имота
сгради и обслужващите машини, съоръжения и др.
3. Минимална конкурсна цена – 197 064 лв.
без включен ДДС.
4. Депозит за участие в конкурса – 50 000 лв.,
който се внася по сметка на Община Троян, посочена в конкурсната документация, в срок до
16,30 ч. на 34-тия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Конкурсната документация се закупува от
касата в Информационния център на Община
Троян срещу 250 лв. без ДДС в срок до 16 ч. на
34-тия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Конкурсната
документация се закупува лично след представяне на лична карта или чрез пълномощник след
представяне на нотариално заверено пълномощно
и лична карта на упълномощения представител.
6. Огледът на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 17 ч. на 34-тия ден включително
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на конкурсна
документация и предварителна заявка.
7. В срок до 21-вия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят искане до Община Троян за
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията да се изготвят в писмена
форма в срок 5 работни дни и да се предоставят
при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.
8. Офертите за участие в конкурса да се подават
в Информационния център на Община Троян в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
34-тия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
9. Конкурсът да се проведе на 35-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Заседателната зала на Община Троян,
ет. 3, от 13,30 ч.
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10. Утвърждава конкурсната документация и
договора за продажба като част от нея.
11. Възлага на кмета на община Троян да организира и проведе публично оповестения конкурс.
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Председател:
Н. Тодоров

93. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 март 2018 г.
2531
79. – 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 – Добрич,
за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопна
експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи
на почерк и подпис, техническо изследване на
документи за извършени поправки в тях.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация „Автомобилен транспорт“,
дактилоскопна експертиза, графическа експертиза,
сертификат за автотехническа експертиза.
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
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Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилосксопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологични експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и технологии, специализация „Автомобилен транспорт“,
трасологична експертиза, графическа експертиза,
сертификат за автотехническа експертиза.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилоскопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, балистични експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника и
технологии, специализация „Автомобилен транс-
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порт“, балистична експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа експертиза.
Пламен Димитров Чобанов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, балистични, технически, дактилоскопни, трасологични и графически.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Мариус Михайлов Калчев – експерт в РУ на
МВР – Каварна, технически, дактилоскопни,
трасологични, балистични, графически и автотехнически експертизи.
Иван Атанасов Ду чев – експерт в РУ на
МВР – Балчик, технически, дактилосксопни, трасологични, балистични, графически експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни
признаци на човека (портретни експертизи).
Диян Недялков Димов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Златин Василев Златев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, графически експертизи.
Атанас Христов Атанасов – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
Радомир Василев Радушев – С „НТЛ“, ОД на
МВР – Добрич, видео-, фототехнически експертизи, портретно-идентификационни, технически,
дактилоскопни, трасологични, балистични и
графически експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, биохимик-клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, биохимик-клиничен
химик, ДНК анализ и идентификация.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Д-р Тихомира Димчева Стелиянова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, трудова и организационна психология, магистър по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Галина Недкова Кабаджова, Добрич, трудова и организационна психология, магистър по
психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
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Светла Стоянова Илиева, икономист по вът
решна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на
търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управ
ление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на
строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емили я Радева Георгиева, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и управ
ление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономистсчетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономистсчетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономистсчетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и
мениджмънт, магистър по стопанско управление,
дипломиран експерт-счетоводител.
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Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Диана Георгиева Метева, счетоводна отчетност,
икономист-счетоводител и учител по икономически дисциплини, стенография и машинопис.
Иванка Дамянова Силвестрова, икономистсчетоводител, специа лност „Счетоводна отчетност“, дипломиран експерт-счетоводител/
дипломиран одитор.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
специалност „Социално-икономическо планиране“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител
на дълготрайни материални активи и оборотни
средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Пламен Иванов Маринов, икономика и управ
ление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радио
електроника, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и управ
ление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вът
решна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Христ ина Атанасова Пет рова, стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
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вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер-технология на машиностроенето и металорежещи машини, оценка
на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Милена Петкова Тодорова, икономист по
аграрно-промишлено производство, икономика
и управление на селското стопанство.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
специалност „Социално-икономическо планиране“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вът
решна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
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отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
Виолета Йорданова Кажелянска, икономист,
специалност „Социално-икономическо планиране“, дипломиран експерт-счетоводител/дипломиран одитор.
Соня Кръстева Кръстева, дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на
ел. проводници при кражби, трудови и битови
злополуки, електротермично прекъсване на ел.
проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни
номера, производствени аварии на съоръжения
с повишена опасност.
Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тон и Пе т р ов Тонев, ма ш и нен и н женер,
технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
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активи, ремонт и експлоатация на машиннотракторния парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Кирилова, инженергеодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд,
учител по инженерни дисциплини (устройство
на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експер-
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тизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработваща промишленост.
Кирил Тодоров Кирилов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане, пълна
проектантска правоспособност – електрическа.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
Живко Петков Хърватов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик,
геофизични методи на проучване на полезни
изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд,
учител по инженерни дисциплини (устройство
на автомобила).
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
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на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост.
Марин Тинев Стойчев, учител по техника
и технологии, специализация „А втомобилен
транспорт“, дактилоскопна експертиза, графическа експертиза, сертификат за автотехническа
експертиза.
Атанаска Костадинова Атанасова-Боева, машинен инженер, транспортна техника и технологии.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи, ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Живко Петков Хърватов, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, фоноскопна и
видеоскопна експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Борис Руменов Антипов, магистър по електроника, микроелектроника.
Мартин Иванов Петров, магистър по информатика, специалност „Информационни технологии“, CCNA 1-4.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-гео
дезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и
съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка
на други активи (архитектурни паметници на
културата и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Нела Петрова Ангелова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, промишлено и
гражданско строителство.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер-земе
устроител, оценка на недвижими имоти, земеделски земи, магистър – инженер по геодезия,
фотограмет ри я и картографи я, дейности по
кадастър.
Ана Славова Коларова, строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, проектант, експертоценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер,
оценка на недвижими имоти.
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Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник,
строителство и архитектура, оценка на инвестиционен проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техник –
водно строителство, оценка на инвестиционен
проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография,
инженер-геодезист, ограничена проектантска
правоспособност – част геодезия.
Станьо Рачев Иванов, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство (конструкции), специалист по икономика и управление
на инвестициите.
Антония Бориславова Кирилова, инженергеодезист.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна
безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог по
ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на
околната среда.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър ветеринарна
медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинженер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
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Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана
в публичния регистър на физически лица за
упражняване на лесовъдска практика.
Димитър Варсамов Касабов, агроном по полевъдство.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по
турска филология и преподавател в СОУ, преводи
от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на
полски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи
от украински на български език и от руски на
български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски
език, преводач от английски и руски език на
български език.
Мая Иванова Кичева, биохимик-клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика
на обучението по български език и немски език,
немска филология, преводи от и на немски език.
Райчо Петров Вълчев, машинен инженер,
механизация на селското стопанство, специалист
по здравословни и безопасни условия на труд.
Камен Николов Богданов, машинен инженер,
специалност „Автоматизация на дискретното
производство“, курс за автотехнически експертизи, курс по роботика, роботехнически системи
и ГАПС, специалист по възобновяема енергия
и технологии в санитарните, отоплителните
и климатичните предприятия, сертификат за
оценка на машини и съоръжения, сертификат за
устройство, начин на работа и проектиране на
котли и котелни инсталации, слънчеви колектори, термопомпи и термопомпени инсталации
на VIESSMANN, лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработваща промишленост.
Марина Костадинова Хърватова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, ISO стандарти, системи за управление
на качеството, на околната среда, интегрирани
системи за управление, системи за производствен
контрол, вътрешен и външен одит на системи
за управление.
Росен Николов Генов, инженер-геофизик,
геофизични методи на проучване на полезни
изкопаеми, специалист по индустриална икономика и мениджмънт.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съ
дебния район на Окръжния и Административния
съд – Добрич, за 2018 г.
Хинчо Михалев Хинев, лиценз № 25191 от
министъра на правосъдието и гражданските свободи, Румъния, преводи от и на румънски език.
Несрин Хюсеин Йълмаз, турска филология,
висше образование, преводи от и на турски
език, специалист по турска филология и преподавател в СОУ.
Боряна Илиянова Христова, турска филология,
висше образование, преводи от и на турски език,
филолог, учител по турски език и литература.
Десислава Янушова Желязкова, магистър по
българска филология, висше образование, преводи
от и на полски език.
2024
79а. – 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 съд – Силистра, и Админи
стративния съд – Силистра, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Антония Димитрова Христова, хирург.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство
и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
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2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
Д-р Волен Тодоров Костов, специалност: очни
болести.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева, психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен
психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Елка Георгиева Йорданова, психолог, допълнителна квалификация – консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство
и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и
контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по
счетоводната и финансово-контролна дейност.
Керанка Василева Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-счетоводител.
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Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност –
финанси, икономика и управление на търговията,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност –
икономика и счетоводство на предприятието.
Милка Димитрова Димитрова, специалност –
счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорданка Великова Тодорова, специалност –
счетоводство и контрол.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Дарина Неделчева Николова, икономист,
счетоводител, допълнителна професиона лна
квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
Драгостина Цанева Друмева, специалност –
финанси, икономика и управление на търговията,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност –
икономика и счетоводство на предприят ието.
Ми л ка Дим и т рова Дим и т рова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Стилияна Цонева Стоянова, специалност – счетоводство и контрол и аграрна икономика.
Йорда н к а В е л и кова Тодор ова , спец иа лност – счетоводство и контрол.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-сче
товодител,съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА
и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист,
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
Драгостина Цанева Друмева, специалност –
финанси, икономика и управление на търговията,
вътрешен одитор в публичния сектор.
Дияна Пенчева Христова, специалност – финанси, банково дело.
Севдалина Стефанова Иванова, специалност –
икономика и счетоводство на предприятието.
Йорданка Великова Тодорова, специалност –
счетоводство и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
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Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Динко Желев Александров, инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.
Росен Петров Иванов, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.
Живко Русинов Гелков, гл. асистент в катедра
„Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.
Митко Димитров Маринов, гл. асистент, катедра „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“.
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Явор Тодоров Георгиев, машинен инженер –
транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на машини и съоръжения.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Зорница Борисова Калинова, инженер, специалност технология и управление на транспорта.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
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магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
Динко Желев Александров, инженер, специалност – комуникационна техника и технологии.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Станимир Георгиев Станев, инженер по информатика.
На деж да Тодорова Пет рова, ин женер по
електроника и комуникации, доп. квалификация иновации и креативност в управленската и
оперативна дейност на персонала в организации
от ИТ отрасъла.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – В и К.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова строителен
инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, инженер – геодезист, земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска – архитект.
Мария Друмева Николова – архитект.
Петър Тодоров Василев – строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на недвижими имоти.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
Марийка Маринова Арабаджийска, машинен
инженер, специалност – технология на машиностроенето.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно биологични експертизи“
6.1. Съдебно ботаническа
6.2. Съдебно зоологическа
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
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6.3. Съдебно микробиологична
6.4. Съдебно ентомологична
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарно-медицинска експертиза
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен
лекар.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер-геодезист,
земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител
на стопанско имущество.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
Росица Кирякова Вълчева, специалист: аграрна
икономика, допълнителна квалификация: експертоценител на земеделски земи, подобренията върху
тях и трайните насаждения.
Виолетка Станкова Кулева, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
специалист по икономика и управление на инвестициите, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – В и К.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско
стопанство.
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Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски
език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер,
охрана на труда.
Галина Петрова Даскалова, инженер по животновъдство, специалност – животновъдство,
магистър по публична администрация, специалност – публична администрация – управление на
европейски публични проекти.
Цветанка Стойчева Стоянова, преводач – английски език.
Десислава Янушова Желязкова, преводач –
полски език.
2028
14. – Националната агенция за приходите, Те
риториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, дирекция „Събиране“, съобщава, че
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № С180022-091 -0000077 от
12.02.2018 г. възлага на Ангел Борисов Алексиев
следния недвижим имот: урегулиран поземлен
имот Х-317, намиращ се в кв. 49 по плана на с. Пищигово, община Пазарджик, област Пазарджик,
с площ 2523 кв. м ведно с построената в имота
едноетажна жилищна сграда с площ 60 кв. м,
с граници: североизток – УПИ VII-316 и УПИ
VІІІ-318; югоизток – улица с о.т. 167, 204 до 202;
югозапад – УПИ XI-580, ХХ-582 и ХІІІ-582; северозапад – УПИ XV-310, XVІІІ-311 и улица-тупик
с о.т. 165 до 166. В имота е изградена масивна
сграда на един етаж, която се намира в добро
техническо и експлоатационно състояние и може
да се използва по предназначение.
2218
8 04. – Военната ак а деми я „Г. С. Раков
ски“ – София, обявява конкурси за заемане на
академични длъжности: професор за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, научна специалност
„Киберсигурност“, за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на ресурсите на
КИС“ и „Защита на КИС“ – един; доцент за
военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национална сигурност, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“ – един.
Срок за подаване на документи за участие в конкурсите: 2 месеца от обнародване в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на Военна академия „Г. С.
Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани на сайта
на академията. Документи и справки – София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 9226-512, 92-26-576.
2270
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2. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за
развитието на академичния състав в Република България обявява конкурси за прием на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2017/2018 г. в следните докторски програми:
Област от висшето
образование

Професионално
направление

Научна специалност/докторска
програма

Форма на обучение
редовна

задочна

3. Социални, стопан- 3.7. Администрация и Организация и управление на проски и правни науки управление
изводството (индустрията)

3

1

5.3. Комуникационна
Компютърни системи и технологиии
и компютърна техника

1

1

5.10. Химични техноТехнология за пречистване на водите
5. Технически науки логии

1

1

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъци)

1

-

6

3

5.11. Биотехнологии
Общо:

Документи за кандидатстване: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. нотариално
заверено копие на диплома за ОКС „магистър“;
4. медицинско свидетелство; 5. документ за платена такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ документите
се подават в ректората: Бургас 8010, бул. Проф.
Яким Якимов № 1, СО1, стая 209, тел.: 056 705
293; 0886 664 213.
2252
857. – Националният военен у ниверситет
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
главен асистент от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.2. Военно дело, научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на
Въоръжените сили“ с учебна натовареност 507
часа, приравнени към упражнения, по учебните
дисциплини: „Щурманска подготовка – I част“,
„Тактика на ВВС“, „Обща тактика“, „Организация и използване на военни формирования,
бойни технически средства и системи“, „Щабни
процедури и работа на щабовете“ и „Методика
на бойната подготовка“, за цивилен служител с
образователна и научна степен „доктор“ в катедра
„Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил
Левски“, със срок за подаване на документите 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Кандидатите да подадат до началника на НВУ
„Васил Левски“ следните документи: заявление;
автобиография; копие от дипломата за ОНС
„доктор“; списък на публикации, изобретения
и други научни и научно-приложни разработки;
медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по
специалността, ако има такъв; други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията на
кандидата в съответната научна област, като
изобретения, научно-приложни разработки и
др. Документите се подават в регистратурата на
университета, Велико Търново, бул. България
№ 76, тел. за контакти: 062/618832.
2273

857а. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен
асистент от област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност 02.21.07 „Автоматизирани
системи за обработка на информация и управ
ление“ с учебна натовареност 500 часа, приравнени към упражнения, по учебните дисциплини:
„Електромеханични устройства“, „Управление
на електромеханични системи“, „Авиационни
специални електрически машини“, „Системи
за електроснабдяване на ЛА-1“, „Мехатронни
системи“, „Височинно и кислородно оборудване
на ЛА“ и „Електрооборудване на ЛА“, за цивилен служител с образователна и научна степен
„доктор“ в катедра „Електротехника, автоматика
и информационни технологии“ във факултет
„Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“, със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
да подадат до началника на НВУ „Васил Левски“
следните документи: заявление; автобиография;
копие от дипломата за ОНС „доктор“; списък
на публикации, изобретения и други научни и
научно-приложни разработки; медицинско свидетелство (за работа); свидетелство за съдимост;
удостоверение за стаж по специалността, ако
има такъв; други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията на кандидата в
съответната научна област, като изобретения,
научно-приложни разработки и др. Документите
се подават в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България № 76, тел. за
контакти: 062/618832.
2274
590. – Университетът по хранителни техно
логии – Пловдив, обявява конкурси за: доценти
по: област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професиона лно нап равление 4.2. Х им и ческ и нау к и
(Хемометрия и статистика в анализа на храни;
Физикохимия и колоидна химия) – един; об-
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ласт на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално
направление 4.1. Физически науки (Приложна
физика) – един; главни асистенти по: област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.1. Физически науки (Приложна физика) – един;
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство (Моделиране и оптимизиране на
технологични процеси) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Университета по
хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица
№ 26, тел. 032 603 603.
2225
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурси за академичните длъжности:
професор по професионално направление 4.3.
Биологични науки, „Паразитология и хелминтология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Био
разнообразие и екология на паразитите“, отдел
„Животинско разнообразие и ресурси“ – един;
доцент по професионално направление 4.3. Биологични науки, „Микология“ (01.06.24) за нуждите
на секция „Микология“ на отдел „Растително и
гъбно разнообразие и ресурси“ – един, двата със
срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса са
публикувани на сайта на института: www.iber.bas.
bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел.
0884606814, e-mail: sgrozeva@gmail.com). Документи
се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар
Освободител № 1, София.
2189
402. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН – София, обявява конкурс за
доцент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на
кондензираната материя“ – един за нуждите на
лаборатория „Физични проблеми на микроелектрониката“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
деловодството на института – София 1784, бул.
Цариградско шосе № 72, тел. 02/877-34-92.
2237
13. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП за трасе на подземна КЛ 20 kV
и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kV на
подстанция „Велинград“ в ПИ 004047 по КВС на
Велинград до РК в ПИ 222003 по КВС на с. Драгиново и от РК в ПИ 222003 до МВЕЦ „Долене“
в ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново. Трасето
на кабела засяга както земи в регулацията на
Велинград и с. Драгиново, така и земи от горския
и от селскостопанския фонд на землищата на
Велинград и с. Драгиново. Засегнатите от трасето имоти са описани в приложения регистър
на засегнатите имоти. Трасето е проектирано да
започва от подстанция „Велинград“ в ПИ 004047
по КВС на Велинград. След като излезе от имота,
пресича полски път и продължава в посока към
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ул. Георги Кирков, оттам трасето продължава в
източния и североизточния тротоар на ул. Георги
Кирков до пресечката с ул. Христо Смирненски,
оттам продължава по източния тротоар на ул.
Христо Смирненски, докато излезе от Велинград
в посока за с. Драгиново. На изхода на Велинград
трасето пресича пътя и продължава в ляво в
сервитута на пътя от Велинград до началото на
с. Драгиново. След като влезе в селото, продължава по западния тротоар на ул. Мариница до
пресечката с ул. Кирил и Методий. Там трасето
продължава по западния тротоар на ул. Кирил
и Методий до пресечката с ул. Терегово. След
това минава по южния и западния тротоар на
същата улица, докато стигне до края на селото.
Оттам трасето продължава по съществуващи
полски и горски пътища до ПИ 222003 по КВС
на с. Драгиново, където ще се изгради РК. Трасето пресича р. Чепинска въздушно (показано
с червен цвят в лист 5) и продължава в подземен тунел, който не е предмет на настоящата
процедура. След излизането от тунела трасето
продължава в източна посока, докато достигне
до ПИ 133020 по КВС на с. Драгиново, където
ще бъде изграден МВЕЦ „Долене“. В сервитута
на пътищата трасето е проектирано на около
2 м от границите на имотите, а в регулацията
в тротоарите на улиците – на около 1 м от границите. Общата дължина на трасето е 10 548 м.
Проектът се намира в отдел „ТСУ“, Община
Велинград, бул. Хан Аспарух № 35, ет. 1, стая
№ 2, и може да се разгледа от заинтересуваните
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да се възрази в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ до кмета на общината.
2213

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Евромакс
Сървисиз“ – ЕООД, против Решение № 1110 от
29.12.2016 г. на Министерския съвет за приемане на План за управление на речните басейни
в Дунавски район на басейново управление за
периода 2016 – 2021 г. и Национална програма
за изпълнението му, насрочено за 16.04.2018 г.,
което е постъпило на 30.01.2017 г., по което е
образувано адм.д. № 2258/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
2250
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от Светлана Иванова – прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново, с който
се оспорва законосъобразността на чл. 17, чл. 30,
ал. 2, чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 2 в частта „безсрочно“, чл. 78, 81, 84, 89, 90 и 91 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане
със собствеността на община Свищов, приета с
Решение № 356 от 24.02.2005 г. по протокол № 31
на Общинския съвет – гр. Свищов. Образувано е
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адм. дело № 130/2018 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
до първото съдебно заседание. Съдебното заседание е насрочено за 30.03.2018 г. от 10 ч.
2245
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 18, ал. 1, т. 18
от Правилника за организацията и дейността
на Общинск и я съвет – гр. Плевен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2015 – 2019 г., по който
е образувано адм. дело № 177/2018 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
2246
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 16,
ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Белене, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация с искане за отмяна, по който е
образувано адм. д. № 181 по описа за 2018 г. на
Административния съд – Плевен.
2275
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 17,
ал. 2, чл. 18, ал. 1, т. 18, чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 1,
т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Левски, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2015 г. – 2019 г., по който
е образувано адм. д. № 182 по описа за 2018 г. на
Административния съд – Плевен.
2276
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 537 по описа
за 2018 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 18,
ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет
„Марица“, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация.
2278
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че
е образувано адм. дело № 566 по описа за 2018 г.
на Административния съд – Пловдив, по протест
на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 12, ал. 3 и 4, чл. 15, ал. 1, т. 9 и чл. 16, ал. 1,
изр. последно от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Сопот,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 62,
взето с протокол № 9 от 4.06.2012 г., последно
изменение и допълнение с Решение № 119, взето
с протокол № 19 от 3.02.2017 г.
2247
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 2 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор от ОП – Русе, срещу
разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1,
т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Ветово, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, мандат 2015 – 2019 г., приет с
Решение № 13 по протокол № 3 от 4.12.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Ветово (изм. и доп. с
Решение № 271 по протокол № 27 от 27.02.2017 г.),
по който е образувано адм. д. № 96/2018 г. по
описа на Административния съд – Русе.
2280
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 949/2017 г. по описа на съда по протест на
прокурор в Окръжната прокуратура – София, с
който се оспорват като нищожни разпоредбите
на чл. 13, ал. 3, т. 2 и 3, чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 27,
ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 28, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и
за рекламната дейност на територията на община
Перник, приета с Решение № 550 на Общинския
съвет – гр. Перник, на заседание, проведено на
13.05.2010 г., протокол № 8, като незаконосъобразни – постановени в нарушение на чл. 57, ал. 3 във
връзка с чл. 56, ал. 5 от ЗУТ и в несъответствие
с целите на ЗОАРАКСД, както и чл. 11, ал. 1 от
Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни
елементи и за рекламната дейност на територията
на община Перник, приета с Решение № 550 на
Общинския съвет – гр. Перник, на заседание,
проведено на 13.05.2010 г., протокол № 8, като
незаконосъобразен – постановен в нарушение на
чл. 57, ал. 3 във връзка с чл. 56 от ЗУТ и в несъответствие с целите на ЗОАРАКСД. Административно
дело № 949/2017 г. е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 11.04.2018 г. от 10 ч.
2286
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 167/2018 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на
18.04.2018 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 5, ал. 1, т. 4, чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 24,
ал. 1, т. 2, 3 и 6 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Костинброд, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация.
2244
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 15, ал. 1,
т. 4 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
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Общинския съвет – гр. Антоново. По протеста
е образувано адм.д. № 30/2018 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни:
Окръжната прокуратура – гр. Търговище, и Общинският съвет – гр. Антоново, представляван
от неговия председател. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
20.03.2018 г. от 10,30 ч.
2277
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Паско Тошев Запрянов
от Димитровград против чл. 40 от Наредба № 2
за опазване на обществения ред на Община
Димитровград, по която е образувано адм. д.
№ 105/2018 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 4.04.2018 г. от 10 ч.
2287
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с
който се оспорва чл. 13, ал. 3, изр. 1 в частта „по
писмено искане на 1/3 от общия брой общински
съветници“ от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – с. Минерални
бани, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, по който е
образувано адм. д. № 184/2018 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
14.03.2018 г. от 10,30 ч.
2288
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по постъпил протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Хасково, с
който се оспорва чл. 13, ал. 3, изр. 1 в частта „по
писмено искане на 1/3 от общия брой общински
съветници“ от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Маджарово, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, по който е
образувано адм. д. № 185/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Хасково, насрочено
за 14.03.2018 г. от 10,30 ч.
2289
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим
съгласно чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 69, т. 1 от
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета от ОбС – с. Венец, по което
е образувано адм.д. № 80/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Шумен. Въз основа
на протеста е образувано адм.д. № 80/2018 г.
по описа на Административния съд – Шумен,
насрочено за 2.04.2018 г. от 9 ч.
2279
Варненският районен съд, 34 състав, призовава Сейед Мостафа Иванов, роден на 2.01.1983 г.
в Ислямска република Иран, с последен адрес
Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 404, вх. 7,
ет. 1, ап. 25, с неизвестен адрес, като ответник
по предявения от Мария Христова Иванова иск с
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правно основание чл. 49, ал. 3 от ГПК по гр. дело
№ 511/2018 г. по описа на ВРС, 34 състав, като
указва на призованото лице, че в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в съда, за да получи препис от
исковата молба и приложенията.
2248
Пещерският районен съд призовава Питер
Филип Фюри с последен известен адрес Великобритания, Ютрии Хаус, Стайл – Роуд пост,
код М225ТJ, гр. Манчестър, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 19.04.2018 г. в 10 ч.
като ответник по гр.д. № 392/2017 г., заведено от
Юлиян А. Моллов по чл. 49 от СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 от ГПК.
2282
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Патрик Уилям Худ, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.03.2018 г. в 10,15 ч.
като ответник по гр. д. № 914/2018 г., заведено
от Ваня Георгиева Худ от Пловдив, за развод.
Ако въпреки публикацията ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
2283
Разградският районен съд призовава Блерим Мазелли, с неизвестен адрес, роден на
4.04.1990 г., гражданин на Албания, да се яви
в съда на 18.04.2018 г. в 10 ч. като ответник по
гр. д. № 55/2018 г., заведено от Иванка Младенова Митева на основание чл. 49 от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2281
Разложкият районен съд уведомява Джон
Бърн, гражданин на Република Ирландия, роден
на 23.10.1960 г. в Дрохеда, Република Ирландия,
притежаващ паспорт № R3568863, издаден на
29.05.2002 г. от Паспортна служба – Дъблин, с адрес: Дромин, Дънлийр, Графство Мийт, Република Ирландия, ответник по гр. дело № 1433/2016 г.
по описа на Районния съд – Разлог, че срещу
него е предявен иск за 8091,53 лв. Указва на
ответника Джон Бърн, 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.
2249
Софийският районен съд, ІІІ ГО, 83 състав,
е сезиран с предявен от Алина Миткова Тютър
от София, ж.к. Люлин, бл. 436, ет. 2, ап. 5, против Джейкъб Алан Тютър, гражданин на САЩ,
роден на 4.11.1981 г., без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България, иск с
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК за прекратяване на брака, сключен на 18.01.2009 г. в
София, като указва на същия, че има качеството
на ответник по гр.д. № 87801/2017 г. по описа
на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, и че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО,

БРОЙ 20

ДЪРЖАВЕН

за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адресат в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2271
Софийският градски съд разпуска и прекратява на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 от Закона
за политическите партии Политическа партия
„Движение за благоденствие и възход“, рег. по
ф. д. № 219/2015 г. с Решение № 2361 от 12.12.2017 г.
на СГС, със седалище Пловдив, бул. Освобождение № 39А, вх. В, ет. 4, ап. 16, по предявен от
Софийската градска прокуратура иск.
2239
Софийският градски съд на основание чл. 40,
ал. 1, т. 3 ЗПП разпуска и прекратява политическа
партия „Единен пенсионерски съюз“ с Решение
№ 2332 от 8.12.2017 г. със седалище Стара Загора,
ул. Граф Игнатиев № 33А, ф. д. № 440/2008 г.
2240

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българския ин
ститут за стандартизация – София, на основание
чл. 12, ал. 6 от ЗНС свиква редовно общо събрание на Българския институт за стандартизация
на 20.04.2018 г. в 11 ч. в зала 4 „Асен Златаров“,
ет. 3, на Националния дом на науката и техниката – София, ул. Георги С. Раковски № 108, при
следния дневен ред: 1. приемане на членове на
БИС; 2. преустановяване на правата на членове на
БИС; 3. приемане на отчета за дейността на БИС
за 2017 г.; 4. приемане на отчета за изпълнение на
бюджета на БИС за 2017 г.; 5. приемане на бюджета на БИС за 2018 г.; 6. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
Българския институт за стандартизация започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено
писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от устава на
БИС събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
2242
13. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска федерация по автомо
билен спорт“ (БФАС), София, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 2 от устава свиква
общо отчетно-изборно събрание на 21.04.2018 г. в
11 ч. в зала „София“ при Българския Червен кръст
в София, бул. Джеймс Баучер № 76, със следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
БФАС през 2017 г.; 2. приемане на проекто-бюджет
на БФАС за 2018 г.; 3. освобождаване на председателя на БФАС и УС на БФАС ведно; 4. избор
на нов председател на БФАС и нов управителен
съвет на БФАС. Регистрацията на делегатите ще
започне от 9,30 ч. на 21.04.2018 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, както и
чл. 24 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2263
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48. – Управителният съвет на Българската
асоциация по водите (БАВ) – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 24.04.2018 г. в 15 ч. в Аула „Максима“ на УАСГ – София, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на БАВ за 2017 г.; 2.
отчет на УС за финансовото състояние на БАВ за
изминалия период; 3. отчет на контролния съвет;
4. освобождаване от отговорност на настоящия
УС, председател и контролен съвет; 5. избор на
нов УС, председател, заместник-председатели и
контролен съвет; 6. решение за размера на членския внос за 2018 г.; 7. одобрение на план-програма
на БАВ за 2018 г.; 8. одобрение на бюджет на
БАВ за 2018 г.; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Поканват се членовете да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители.
2508
17. – Управителният съвет на сдружение
„Гражданско сдружение срещу корупцията и не
законното строителство“ (ГСКНС) на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 3 от устава
на сдружението с решение на УС свиква общо
събрание на сдружението на 27.04.2018 г. в 18 ч.
в София, ул. М. А. Скобелев № 31, вх. 3, ет. 5,
ап. 9, при следния дневен ред: l. решение за прекратяване на дейността на сдружение „ГСКНС“;
2. определяне на ликвидатор; 3. определяне на
срок на ликвидация; 4. други.
2266
94. – Управителният съвет на Съюза на
математиците в България (УС на СМБ), Со
фия, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от
устава на СМБ и решение на УС (протокол № 1
от 14 януари 2018 г.) свиква общо събрание на
29.04.2018 г. в 11 ч. в Мултимедийната зала „Акад.
Стефан Додунеков“ на Института по математика
и информатика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев,
блок 8, София, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на управителния съвет на СМБ за
2017 г.; 2. приемане на финансов отчет на СМБ
за 2017 г.; 3. приемане на финансов план на СМБ
за 2018 г.; 4. разни.
2262
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация Родители“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на членовете на сдружението на 13.06.2018 г. в 17 ч. в София, ж.к.
Яворов, бл. 73, вх. 2, ап. 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за 2017 г.; 2. приемане на
бюджет на сдружението; 3. промени в устава; 4.
избор на УС. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Писмените материали за събранието
са на разположение на членовете на сдружението
в неговия офис.
2241
15. – Управителният съвет на СК „Супер
спорт“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 18.05.2018 г.
в 17 ч. във Варна, СК „Локомотив“, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
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съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2261
17. – Управителят на сдружение „Нов избор“,
Кресна, на основание чл. 24, ал. 1 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 28.04.2018 г. от
8,30 ч. в сградата на ЦСРИ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността за 2017 г.; 2. приемане
на нови членове; 3. промени в устава на сдружението – създаване на социално предприятие;
4. приемане на план за дейността за 2018 г. с
проектобюджет.
2290
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Плувен клуб „Инвиктус“ – Пле
вен, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събр ание на сдружението на 28.04.2018 г. в
18 ч. на адрес – Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 63,
вх. В, ап. 46, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружение „Плувен клуб „Инвиктус“
за календарната 2017 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. на сдружението; 3.
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разни. Поканват се всички членове на сдружение
да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на сдружението събранието ще
се отложи с един час и ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да присъстват.
2230
9. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество „Филип Тотю“ – Русе, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 26.04.2018 г. в 10 ч. в сградата на
НТС – Русе, бул. Придунавски № 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2017 г.; 2. отчет за изпълнение на финансовия
план за 2017 г.; 3. отчет на КС на ЛРД – Русе;
4. утвърждаване размера на членския внос за
2019 г.; 5. приемане на финансовия план за
2018 г.; 6. промяна на устава на сдружението; 7.
избор на представители на сдружение „ЛРД „Ф.
Тотю“ – Русе, в ОС на НЛРС – СЛРБ; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2253

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс: 939-36-74, 981-17-11
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