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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса за
застраховането (обн., ДВ, бр. 102 от 2015 г.,
изм., бр. 62, 95 и 103 от 2016 г., бр. 8, 62, 63,
85, 92, 95 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 24, 27 и
77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. дейността по разпространение на застрахователни и презастрахователни продукти,
включително дейността по застрахователно и
презастрахователно посредничество;“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думите „да се ползва
от услугите“ се добавя „по разпространение
на застрахователни продукти“.
§ 3. В чл. 4 думите „покрисрок, ти“ се
заменят с „покрити“ и се създава изречение
второ: „Презастраховане е и осигуряването
на покритие от презастрахователи на институция, която попада в обхвата на Директива
(ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно
дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)
(ОВ, L 354/37 от 23 декември 2016 г.).“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Застрахователно и презастра хователно
посредничество
Чл. 5. (1) Застрахователно посредничество
е дейността по разпространение на застрахователни продукти, която се извършва срещу
възнаграждение от лице, различно от застраховател или негов служител.
(2) Презастрахователно посредничество
е дейността по разпространение на презастрахователни продукти, която се извършва
срещу възнаграждение от лице, различно от
застраховател, презастраховател или техни
служители.

(3) Възнаграждението по ал. 1 и 2 може да
е комисиона, такса или друго плащане, включително икономически ползи от всякакъв вид
или всяко друго финансово или нефинансово
предимство или стимул, предложени или дадени във връзка с дейност по разпространение
на застрахователни продукти.“
§ 5. В глава втора в наименованието на
раздел ІV думите „Застрахователни посредници“ се заменят с „Лица, разпространяващи
заст ра хователни и ли п резаст ра хователни
продукти“.
§ 6. Член 23 се изменя така:
„Лица, разпространяващи застрахователни
или презастрахователни продукти
Чл. 23. (1) Дейност по разпространение на
застрахователни продукти на територията на
Република България могат да извършват само
следните лица:
1. застрахователи;
2. застрахователни посредници, вписани в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за
Комисията за финансов надзор;
3. посредници, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност, вписани
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона
за Комисията за финансов надзор;
4. посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност,
които не подлежат на вписване в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията
за финансов надзор;
5. застрахователни посредници и посред
ници, предлагащи застрахователни продукти
като допълнителна дейност, които извършват
дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне
на услуги.
(2) Дейност по разпространение на презастрахователни продукти на територията
на Република България могат да извършват
само следните лица:
1. застрахователи и презастрахователи;
2. застрахователни брокери, вписани в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за
Комисията за финансов надзор;
3. застрахователни и презастрахователни
посредници, които извършват дейност при
условията на правото на установяване или на
свободата на предоставяне на услуги.“
§ 7. В чл. 26, ал. 1 се създава изречение
четвърто: „Не се смята за друга търговска
дейност предоставянето на услуги между застрахователи и/или презастрахователи, които
са част от група, когато услугите са пряко
свързани с осъществяването на застрахователна и/или презастрахователна дейност.“
§ 8. В чл. 67 т. 3 се изменя така:
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„3. наличието на пречки за започване или
извършване на дейност в трета държава от
застраховател, презастраховател, застрахователен посредник или посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, със седалище в Република България.“
§ 9. В чл. 77, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „31 март“ се заменят с
„30 юни“.
2. В т. 3:
а) създава се нова буква „м“:
„м) квалификацията, знанията и уменията на служителите, непосредствено заети с
дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти,
както и на съответните лица в управленската
структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които отговарят за дейността
по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти, в т. ч.
политики за продължаващо професионално
обучение и развитие;“
б) създават се букви „н“, „о“, „п“ и буква „р“:
„н) наличието на добра репутация на служителите, извършващи дейност по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, както и на съответните
лица в управленската структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които
отговарят за дейността по разпространение
на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти;
о) създаването на застрахователни продук
ти, които включват процедура за разработване
и одобряване на всеки застрахователен продукт
или на съществени промени на съществуващ
застрахователен продукт, преди продуктът
да бъде предлаган или разпространяван на
ползватели на застрахователни услуги;
п) разпространението на застрахователни
продукти;
р) за непрекъсваемост на дейността и работа в извънредни ситуации;“
в) досегашната буква „м“ става буква „с“.
§ 10. В чл. 80, ал. 4 изречение първо се
изменя така: „След вписването в търговския
регистър и в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел изпълнителният директор,
съответно председателят на кооперацията,
или друго лице, което е оправомощено да
управлява и представлява застрахователя или
презастрахователя, не трябва да заема друга
платена длъжност по трудово правоотношение,
освен ако е преподавател във висше училище.“
§ 11. В чл. 81, ал. 3, изречение второ накрая
се поставя запетая и се добавя „освен ако други
членове на съответния съвет са независими
членове и са изпълнени изискванията за броя
на независимите членове, за което застрахователят уведомява комисията и предоставя
съответните доказателства“.
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§ 12. В чл. 108, ал. 6 след думите „ползвател
на застрахователни услуги“ се добавя „относно
размера на определеното обезщетение“.
§ 13. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 се създава изречение второ: „Тази
организация трябва да е пропорционална на
извършваната дейност, на разпространяваните
застрахователни продукти и на вида на разпространителя на застрахователни услуги.“
2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато организацията по ал. 6 не е в
състояние да гарантира с достатъчна степен
на сигурност, че ще се избегне рискът от увреждане на интереса на ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят е длъжен
ясно да разкрие пред ползвателя характера и
източниците на конфликт на интереси достатъчно време преди сключването на застрахователния договор. Във връзка с разпространението на инвестиционни застрахователни
продукти разкриването на информация по
изречение първо се извършва на траен носител
и съдържа достатъчно подробности, като се
отчитат характеристиките на ползвателя на
застрахователни услуги, така че да му се даде
възможност да вземе информирано решение
относно дейностите по разпространение на
застрахователни продукти, по отношение на
които възниква конфликтът на интереси. В
тези случаи чл. 330, ал. 1 не се прилага.“
§ 14. В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за посредниците, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, и за техните служители“.
2. В ал. 3, изречение второ накрая се поставя
запетая и се добавя „както и за посредниците,
предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност“.
3. В ал. 4 изречение първо се изменя така:
„Застрахователните посредници, посредниците, предлагащи застрахователни продукти
като допълнителна дейност, както и лицата,
с които застрахователят, съответно презастрахователят, има споразумение по чл. 110,
подписват декларация по ал. 3 при сключването на договора, с който се уреждат отношенията им със застрахователя, съответно с
презастрахователя.“
§ 15. Член 286 се изменя така:
„Разпространение на застрахователни и преза
страхователни продукти
Чл. 286. (1) Разпоредбите на тази част от
кодекса наред с приложимото по част втора
за застрахователите и презастрахователите
се прилагат за дейността по разпространение
на застрахователни и презастрахователни
продукт и на територията на Република България, извършвана от лицата по чл. 23, ал. 1,
т. 1 – 3 и 5 и ал. 2.
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(2) Разпространението на застрахователни
продукти включва дейностите по предоставянето на съвети, предлагането или извършването на друга подготвителна работа
за сключване на застрахователни договори,
по оказване на съдействие за сключване на
застрахователни договори или по оказване
на съдействие при упражняване на правата и
изпълнение на задълженията по застрахователни договори, в частност при предявяването
на застрахователни претенции, включително
предоставянето на информация за един или
повече застрахователни продукти в съответствие с критерии, избрани от ползвателите
на застрахователни услуги чрез страница в
интернет или други средства, и съставянето на
класация на застрахователни продукти, включително сравнение на цените и продуктите,
или предлагането на отстъпка от цената на
застрахователния продукт, когато ползвателят
може пряко или непряко да сключи застрахователен договор чрез страница в интернет
или други средства.
(3) Разпространението на презастрахователни продукти включва дейностите по
предоставяне на съвети, предлагане или извършване на друга подготвителна работа за
сключване на презастрахователни договори
или по сключване на презастрахователни
договори, или по оказване на съдействие при
упражняването на правата и изпълнението
на задълженията по презастрахователни договори, както и при предявяването на претенции, включително когато тези дейности се
извършват от презастраховател без намесата
на презастрахователен посредник.
(4) Не представлява разпространение на
заст ра хователни и ли п резаст ра хователни
продукти:
1. инцидентното предоставяне на информация при извършването на друга професионална
дейност, извършвана по занятие, ако:
а) предоставящото информацията лице
не предприема допълнителни действия по
оказване на съдействие за сключването или
изпълнението на застрахователен договор;
б) целта на дейността по буква „а“ не е
оказване на съдействие на ползвателя на застрахователни услуги при сключването или
изпълнението на презастрахователен договор;
2. извършването по занятие на дейност по
уреждане на застрахователни претенции от
името на застраховател или презастраховател,
както и определяне размера на причинените
вреди и изготвянето на експертни оценки във
връзка със застрахователни претенции;
3. п редоставянет о на заст ра ховат елни
или презастрахователни посредници или на
застрахователи или презастрахователи само
на данни и информация за потенциални застраховащи се, ако лицето не предприема
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допълнителни действия, за да окаже съдействие за сключването на застрахователен или
презастрахователен договор;
4. предоставянето само на информация
за застрахователни или презастрахователни
продукти, за застрахователен или презастрахователен посредник, за застраховател или презастраховател на потенциални застраховащи
се, ако лицето не предприема допълнителни
действия, за да окаже съдействие за сключването на застрахователен или презастрахователен договор.
(5) Застрахователен, съответно презастрахователен продукт е съвкупност от условия,
образуващи съдържанието на застрахователен, съответно презастрахователен договор
и предназначени за пазара.
(6) Разпоредбите на тази част от кодекса
не се прилагат за застрахователи, съответно
презастрахователи, както и за посредници,
осъществяващи дейности по разпространението на застрахователни и презастрахователни
прод у кти, относно рискове, разположени
в трети държави, както и за дейности по
разпрост ранението на заст ра хователни и
презастрахователни продукти, извършвани в
трети държави.“
§ 16. Член 287 се изменя така:
„Разпространител на застрахователни
продукти
Чл. 287. Разпространител на застрахователни продукти е всеки застраховател, застрахователен посредник и посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност.“
§ 17. В чл. 288 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) При разпространението на застрахователни продукти застрахователите, застрахователните посредници и посредниците,
предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност, са длъжни да действат честно, справедливо и професионално
съгласно най-добрия интерес на ползвателите
на застрахователни услуги.
(2) При разпространението на застрахователни продукти застрахователят трябва да
се легитимира като застраховател, съответно
застрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти
като допълнителна дейност, трябва да се легитимира като посредник от съответния вид.
Задължението по изречение първо се прилага
и по отношение на фирмени или рекламни
табели, надписи и материали.“
§ 18. Създава се чл. 288а:
„Общи принципи за възнаграждени ята на
разпространителите на застрахователни
продукти
Чл. 288а. (1) Разпространителите на застрахователни продукти създават подходящи
политики за възнагражденията на своите
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служители, които политики не пречат на
способността им да действат изцяло в интерес
на ползвателите на застрахователни услуги
и да отправят подходяща препоръка или да
предоставят информация по безпристрастен,
ясен и неподвеждащ начин. Политиката на
застрахователя по изречение първо се отнася
и за възнагражденията, които застрахователят
изплаща на представителите, действащи от
негово име. Не се допускат възнаграждения,
основаващи се на продажбени цели, да създават стимул за препоръчването на определен
продукт на ползвател на застрахователни
услуги в случаите, когато това би довело до
нарушаване на интересите на ползвателите
на застрахователните услуги.
(2) Разпространителите на застрахователни
продукти не могат да получават възнаграждение, не възнаграждават и не оценяват резултатите от работата на своите служители по
начин, който противоречи на задължението им
да действат изцяло в интерес на своите клиенти. Разпространителите на застрахователни
продукти не могат да създават организации
посредством възнаграждение, продажбени
цели или по друг начин, които да стимулират
разпространителите или техните служители
да препоръчат даден застрахователен продукт
на ползвател на застрахователни услуги, когато разпространителите на застрахователни продукти биха могли да предложат друг
застрахователен продукт, който да отговаря
по-добре на потребностите на ползвателя.“
§ 19. В чл. 289 ал. 1 се изменя така:
„(1) Комисията публикува и актуализира
на страницата си в интернет информация за
разпоредбите на българското законодателство,
установени в защита на обществения интерес,
при спазването на които трябва да се извършва разпространението на застрахователните
продукти и изпълнението на задълженията
по застрахователните договори в Република
България, включително дали са предвидени
по-строги изисквания от тези съгласно правото
на Европейския съюз.“
§ 20. В чл. 290 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато застрахователен агент или посредник, предлагащ застрахователни продукти
като допълнителна дейност, е получил жалба
от ползвател на застрахователни услуги, той
е длъжен да я препрати на застрахователя, от
името на който извършва посредничество, в
тридневен срок от получаването є.“
§ 21. В глава двадесет и седма се създава
чл. 290а:
„Мониторинг на пазара
Чл. 290а. Комисията и заместник-председателят извършват наблюдение на пазара
на застрахователни продукти, включително
на пазара на допълнителни застрахователни
продукти, които се пускат на пазара, разпрос-
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траняват или продават във или от Република
България. Допълнителни застрахователни
продукти по смисъла на изречение първо са
застрахователните продукти, разпространявани чрез посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.“
§ 22. Член 291 се изменя така:
„Изисквания за управление и контрол на застра
хователните продукти
Чл. 291. (1) Всеки застраховател е длъжен
да създаде, поддържа, прилага и преразглежда
процедура за разработването и одобряването на всеки застрахователен продукт или
на съществени промени на съществу ващ
заст рахователен проду кт, преди неговото
предлагане или разпространение на ползватели на застрахователни услуги. Процесът за
разработване и одобряване на продукт трябва
да е пропорционален и подходящ съобразно
естеството на застрахователния продукт.
(2) В процеса за одобряване на застрахователни продукти застрахователят е длъжен да
определи целеви пазар за всеки продукт и да
оцени всички относими рискове за подобен
определен целеви пазар, както и да гарантира,
че планираната стратегия за разпространение
съответства на определения целеви пазар,
както и че застрахователният продукт се
разпространява на определения целеви пазар.
(3) Застрахователят е длъжен периодично
да преразглежда застрахователните продукти,
които предлага или разпространява, като
взема предвид всяко събитие, което може
съществено да се отрази на потенциалния
риск спрямо конкретния целеви пазар, за да
оцени най-малкото дали продуктът все още
съответства на потребностите на определения
целеви пазар и дали планираната стратегия за
разпространение все още е подходяща.
(4) Застрахователят, който разработва застрахователен продукт, е длъжен да предостави
на застрахователните посредници и на посред
ниците, които предоставят застрахователни
продукти като допълнителна дейност, цялата
необходима информация относно застрахователния продукт и процедурата за одобряване
на продукта, включително определения целеви пазар.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат за застрахователни продукти, представляващи застраховане на големи рискове.
(6) Когато застраховател предлага застрахователни продукти, които не са създадени
от него, застрахователят трябва да разполага
с подходящи механизми за получаване на
ц ялата необходима информаци я от носно
застрахователния продукт и процедурата за
одобряване на продукта, включително определения целеви пазар, както и за разбиране
на характеристиките и на определения целеви
пазар на всеки застрахователен продукт. За-
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страхователят е длъжен да спазва ал. 2 – 4 и
за продуктите, които не са създадени от него
и които той разпространява.“
§ 23. Член 292 се изменя така:
„Изисквания за квалификация и добра репутация
на служители, които предлагат застраховател
ни и презастрахователни продукти
Чл. 292. (1) Всеки застраховател и презастраховател е длъжен да гарантира, че
неговите служители, непосредствено заети с
дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти,
както и съответните лица в управленската
структура на застрахователя, които отговарят
за дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти,
притежават знанията и уменията, определени
в приложение № 3, за да изпълняват задачите
и задълженията си адекватно. Застрахователят, съответно презастрахователят, осигурява професионално обучение за всяко лице,
което постъпва на работа в застрахователя,
съответно в презастрахователя, на длъжност,
която предвижда непосредствена заетост с
дейностите по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни,
продукти, което гарантира придобиването
на знанията и уменията, определени в приложение № 3.
(2) Застрахователят и презастрахователят
осигуряват провеждането на не по-малко от
15 часа професионално обучение ежегодно
за всеки от служителите, непосредствено
заети с дейностите по разпространение на
заст ра хователни и ли п резаст ра хователни
продукти, в т. ч. членовете на управителния
му орган, които отговарят за дейностите по
разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти, в зависимост от
характера на предлаганите продукти, длъжността и задълженията на лицето и характера
на дейността на застрахователя, съответно на
презастрахователя.
(3) Всеки застраховател и презастраховател надлежно документира продължаващото
професионално обучение или развитие, завършено от лицата в рамките на годината.
Доказателства за спазването на изискванията
по изречение първо се представят на комисията при поискване.
(4) Всеки служител на застраховател и на
презастраховател, който е непосредствено зает
с дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти,
трябва да отговаря на изискванията за добра
репутация, въведени в политиката по чл. 77,
ал. 1, т. 3, буква „н“, както и да:
1. не е осъждан на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
освен ако е реабилитиран;
2. не е лишаван от право да заема материалноотговорна длъжност;
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3. не е бил през последните три години
преди определената от съда начална дата на
неплатежоспособността член на управителен или контролен орган или неограничено
отговорен съдружник в дружество, за което
е открито производство по несъстоятелност,
и ли п рек рат ено пора ди несъс т оя т елнос т
дружество, ако са останали неудовлетворени
кредитори;
4. не е обявяван в несъстоятелност, ако са
останали неудовлетворени кредитори, и да не
се намира в производство по несъстоятелност.“
§ 24. Член 293 се изменя така:
„Управление и контрол на изискванията за
квалификация и добра репутация на служители,
които предлагат застрахователни и презастра
хователни продукти
Чл. 293. (1) Застрахователят, съответно
презастрахователят, е длъжен да осъществява
текущ контрол за спазване на изискванията за квалификация и добра репутация на
служителите, както и на съответните лица
в управленската структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които
отговарят за дейността по разпространение
на застрахователни или презастрахователни
продукти.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя функция в рамките на
системата на управление, която да прилага
правилата и процедурите по ал. 1. Прилагат
се чл. 79, ал. 1, ал. 3, изречение второ, ал. 4
и 5, чл. 80, ал. 1, т. 3 – 9 и ал. 7, 8 и 9.“
§ 25. В част трета наименованието на дял
втори се изменя така: „Посредници в застраховането и презастраховането“.
§ 26. Член 294 се изменя така:
„Общи положения
Чл. 294. (1) Застрахователен посредник е
всяко физическо или юридическо лице, което
не е застраховател или презастраховател или
техен служител, нито посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, и което лице срещу възнаграждение
извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти. Застрахователният
посредник е:
1. застрахователен брокер или застрахователен агент, регистриран при условията и по
реда на този кодекс;
2. застрахователен посредник от друга
държава членка, който извършва дейност
на територията на Република България при
условията на правото на установяване или на
свободата на предоставяне на услуги.
(2) Посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, е всяко
физическо или юридическо лице, различно от
кредитна институция или инвестиционен посредник по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 1,
съответно т. 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на
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Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно пруденциалните изисквания
за кредитните институции и инвестиционните
посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.)
и което срещу възнаграждение започва или
извършва дейност по разпространение на
застрахователни продукти на територията
на Република България като допълнителна
дейност, ако едновременно са налице следните условия:
1. основната професионална дейност на
физическото или юридическото лице не е
разпространение на застрахователни продукти;
2. физическото или юридическото лице
единствено разпространява определени застрахователни продукти в допълнение към
стока или услуга;
3. зас т ра ховат ел н и т е п род у к т и, кои т о
разпространява, не покриват животозастрахователни рискове или рискове, свързани с
отговорности, освен ако това покритие е допълнително към стоката или услугата, които
посредникът предлага като основна дейност
по занятие.
(3) Посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, може
да е:
1. физическо или юридическо лице с постоянно пребиваване, съответно със седалище
в Република България, което подлежи на
регистрация по реда на този кодекс;
2. физи ческо и л и юри д и ческо л и це с
постоянно пребиваване, съответно със седалище в Република България по ал. 2, което
извършва дейност без регистрация по реда
на чл. 295, ал. 1;
3. посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, от друга държава членка, който извършва дейност
на територията на Република България при
условията на правото на установяване или на
свободата на предоставяне на услуги.
(4) Презастрахователен посредник е всяко
физическо или юридическо лице, което не е
застраховател или презастраховател или негов служител и което срещу възнаграждение
започва или извършва дейност по разпространение на презастрахователни продукти.
Презастрахователният посредник може да е:
1. застрахователен брокер, регистриран при
условията и по реда на този кодекс;
2. застрахователен или презастрахователен
посредник от друга държава членка, който
извършва дейност на територията на Репуб
лика България при условията на правото на
установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(5) Застрахователните и презастрахователните посредници могат да извършват и друга
търговска дейност, доколкото в този кодекс
или в друг закон не е предвидено друго.
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(6) Когато застрахователен посредник или
посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, сключва
застрахователен договор от името на застраховател и получава от ползвателя на застрахователна услуга застрахователна премия или
вноска, се смята, че премията или вноската е
получена от застрахователя. Когато посредник
по изречение първо получи от застраховател
плащане по застрахователен договор, предназначено за ползвател на застрахователни услуги,
то не се смята за платено на ползвателя на
застрахователни услуги до момента, в който
той действително го получи.“
§ 27. Член 295 се изменя така:
„Изключения
Чл. 295. (1) Доколкото друго не е предвидено, част трета на този кодекс не се прилага
за посредниците, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. застраховката е допълнителна към стока
или услуга, доставена от даден доставчик,
когато тази застраховка покрива риск от повреда, погиване или загуба на стоката, или
от неизползване на услугата, предоставена от
доставчика, или риск от повреда или загуба на
багаж и други рискове, свързани с пътуване,
резервирано посредством доставчика;
2. размерът на премията за застрахователния продукт не превишава левовата равно
стойност на 600 евро, изчислени на пропорционална годишна основа, или в отклонение
от това, ако застраховката е допълнителна
към услуга, посочена в т. 1, и тази услуга се
предоставя в продължение на три месеца или
по-малко, размерът на премията, изплатена на
човек, не превишава левовата равностойност
на 200 евро.
(2) Когато извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти чрез
лице по ал. 1, застрахователят е длъжен да
осигури, че това лице:
1. предоставя на ползвателя на застрахователни услуги информация за:
а) идентификационните данни на застрахователя и неговия адрес;
б) процедурите за подаване на жалби срещу
застрахователя;
2. прилага целесъобразни и пропорционални механизми:
а) спазване изискванията на чл. 288, 288а
и 333;
б) преди предлагането на застрахователен
договор на ползвателя на застрахователни
услуги взема предвид неговите изисквания
и потребности;
3. достатъчно време преди сключването
на застрахователния договор и доколкото е
приложимо към дадената застраховка, с оглед
на нейния клас, предоставя на ползвателя
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на застрахователни услуги информационния
документ за застрахователния продукт по
чл. 325а, ал. 7.
(3) Застрахователят води списък на посред
ниците по ал. 1, с които е сключил договор.“
§ 28. Член 296 се изменя така:
„Вписване в регистъра на комисията
Чл. 296. (1) Застрахователните брокери,
застрахователните агенти и подлежащите
на регистрация посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна
дейност, със седалище, съответно с постоянно
пребиваване, в Република България се вписват
в регистъра на комисията по чл. 30, ал. 1,
т. 12 от Закона за Комисията за финансов
надзор при условията и по реда на кодекса.
В регистъра се вписват и държавите членки, в
които посредникът извършва дейност съгласно
правото на установяване или свободата на
предоставяне на услуги.
(2) Застрахователният агент и подлежащият на регистрация посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, се регистрират по искане на застрахователите, за които извършват разпространение на застрахователни продукти, освен в
случаите по чл. 319, ал. 2, изречение второ.
Застрахователният брокер се регистрира по
негово искане.
(3) По отношение на посредниците – юридически лица, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12
от Закона за Комисията за финансов надзор
се вписват всички членове на управителните
им органи. Застрахователен посредник, съответно посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, който
подлежи на регистрация, който е търговец,
поддържа актуален списък на всички свои
служители, които се занимават непосредствено
с разпространение на застрахователни продукти, заедно с доказателствата за спазване
на изискванията за квалификация и добра
репутация и ги представя на комисията при
поискване.
(4) Не се допуска извършването на застрахователно посредничество на територията
на Реп ублика Бъ лгари я без рег ист рац и я
по ал. 1 от лица, които не са регистрирани
като застрахователни посредници или като
посредници, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност, освен в
случаите по чл. 295, ал. 1, както и в случаите
на извършване на дейност при условията на
правото на установяване или на свободата на
предоставяне на услуги. Когато застраховател,
съответно презастраховател, със седалище в
Република България използва услугите по
презастрахователно посредничество на търговец със седалище в Република България,
застрахователят, съответно презастрахователят, може да използва само презастрахователни посредници, регистрирани по реда на
този кодекс.
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(5) Не се разрешава регистрация на едно
и също лице едновременно като:
1. застрахователен агент и застрахователен
брокер;
2. застрахователен агент и посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност;
3. застрахователен брокер и посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност.
(6) При разпространение на застрахователни продукти застрахователят и презастрахователят са длъжни да ползват услугите само
на посредници, които са регистрирани, или
на такива, които отговарят на изискванията
на чл. 295, ал. 1, в т. ч. на посредници, които
извършват дейност при условията на правото
на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(7) Комисията създава и поддържа система
за регистрация по интернет на застрахователни посредници и посредници, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна дейност, която осигурява попълване на
формуляр за регистрация по леснодостъпен
начин в интернет.
(8) Редът за регистрация по ал. 7 се определя с наредба на комисията.“
§ 29. Член 297 се изменя така:
„Условия за регистрация
Чл. 297. (1) Като застрахователен посредник
или посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, или
презастрахователен посредник се регистрира
само лице, което отговаря на изискванията,
определени в глава тридесета, глава тридесет
и първа или глава тридесет и първа „а“.
(2) Посредниците по ал. 1 са длъжни по
всяко време да отговарят на изискванията
на този кодекс и заместник-председателят
осъществява надзор за това. Когато застрахователен, съответно презастрахователен,
посредник или подлежащ на регистрация
посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, повече не
отговаря на изискванията на този кодекс,
ком иси я та г о за л и ча ва о т рег ис т ъра по
чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за
финансов надзор и уведомява компетентните
органи на приемащите държави членки, когато застрахователният посредник извършва
дейност в такива държави при условията на
правото на установяване или на свободата за
предоставяне на услуги.“
§ 30. В чл. 298 се създава изречение второ:
„Изречение първо не се прилага за посредниците, извършващи дейност в Република България
при условията на правото на установяване
или свободата на предоставяне на услуги.“
§ 31. Създава се чл. 299а:
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„Изисквания за управление и контрол на застра
хователните продукти от застрахователните
посредници
Чл. 299а. (1) Всеки застрахователен посредник, който разработва застрахователни
продукти, е длъжен да създаде, поддържа,
прилага и преразглежда процедура за разработването и одобряването на всеки застрахователен продукт или на съществени промени на
съществуващ застрахователен продукт, преди
той да бъде разпространяван или предложен
на ползватели на застрахователни услуги.
Процесът за разработване и одобряване на
продукт трябва да е пропорционален и подходящ съобразно естеството на застрахователния продукт.
(2) В процеса за одобряване на продукти
застрахователният посредник, който разработва застрахователни продукти, е длъжен
да определи целеви пазар за всеки продукт
и да оцени всичк и относими рискове за
подобен определен целеви пазар, както и
да гарантира, че планираната стратегия за
разпространение съответства на определения
целеви пазар, както и че застрахователният
продукт се разпространява на определения
целеви пазар.
(3) Застрахователният посредник, който
разрабо т ва зас т ра ховат ел н и п род у к т и, е
длъжен периодично да преразглежда застрахователните продукти, които предлага или
разпространява, като взема предвид всяко
събитие, което може съществено да се отрази
на потенциалния риск спрямо конкретния
целеви пазар, за да оцени най-малкото дали
продуктът все още съответства на потребнос
тите на определения целеви пазар и дали
планираната стратегия за разпространение
все още е подходяща.
(4) Застрахователният посредник, който разработва застрахователни продукти, е длъжен
да предостави на другите разпространители
на разработваните от него застрахователни
продукти цялата необходима информация
относно застрахователния продукт и процедурата за одобряване на продукта, включително
определения целеви пазар.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат за застрахователни продукти, представляващи застраховане на големи рискове.
(6) Когато заст ра хователен посредник
предоставя съвет или предлага застрахователни продукти, които не са разработени от
него, той трябва да разполага с подходящи
механизми за получаване на цялата необходима информация относно застрахователния
продукт и процеду рата за одобряване на
продукта, включително определения целеви
пазар, както и за разбиране на характеристиките и определения целеви пазар на всеки
застрахователен продукт.“
§ 32. Член 300 се изменя така:
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„Надзор
Чл. 300. Заместник-председателят осъществява надзор върху дейността по разпространение на застрахователни и презастрахователни
продукти от застрахователните и презастрахователните посредници, както и от посредниците, предлагащи застрахователни продукти
като допълнителна дейност, на територията
на Република България.“
§ 33. В чл. 301 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Определение
и общи изисквания към дейността“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Застрахователният брокер предоставя
съвет, изготвен въз основа на справедлив и
личен анализ по чл. 325а, ал. 5, когато това
е възложено от ползвател на застрахователни
услуги. Застрахователният брокер при установяване на отношения с ползвател на застрахователни услуги е длъжен да го уведоми за
правото му да възложи на брокера изготвянето
на съвет въз основа на справедлив и личен
анализ, както и при всяко подновяване на
възлагането за извършване на застрахователно
посредничество. Задълженията по изречение
първо и второ се прилагат и за застрахователните брокери, и за другите разпространители
на застрахователни услуги от други държави
членки, които нямат договорно задължение
да извършват разпространение на застрахователни продукти изключително за един или за
повече от един застраховател, които извършват
дейност в Република България при условията
на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, когато тези
разпространители сключват застрахователни
договори с ползватели на застрахователни
услуги, чието обичайно местопребиваване
или установяване е в Република България.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 34. В чл. 303 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Всяко лице по ал. 1, което с решение на
компетентен орган на брокера съгласно закона
и с учредителния акт на брокера е определено
да отговаря за и да управлява дейността по
разпространение на застрахователни продук
ти, застрахователният брокер – едноличен
търговец, както и всяко лице на ръководна
длъжност в брокера, отговорно за извършване
на дейностите по разпространение на застрахователни продукти, трябва да има висше
образование и да отговаря поне на едно от
следните изисквания:
1. да има професионален опит в областта
на застраховането и да е преминало обучение
по чл. 292, ал. 1 или 2 или по чл. 304, ал. 4;
2. да е преминало успешно изпит за оценка на знанията и уменията, организиран от
комисията.
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(3) Когато застрахователният брокер – юридическо лице, не е определил по реда на
ал. 2 едно или повече лица от управителния
му орган да отговарят за и да управляват
дейността по разпространение на застрахователни продукти, изискванията по ал. 2 се
отнасят за всички членове на управителния
му орган. Когато член на управителен орган
на застрахователния брокер е юридическо
лице, изискванията по ал. 1 и 2 се отнасят
съответно за физическите лица, които го
представляват в тези органи.“
2. В ал. 4:
а) думите „ал. 2, т. 2“ се заменят с „ал. 2,
т. 1“;
б) създава се изречение второ: „Съответните знания и умения по ал. 2, т. 2 са тези,
установени в приложение № 3.“
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
4. В ал. 7 думите „професионална квалификация“ се заменят с „оценка на знанията
и уменията“.
§ 35. Член 304 се изменя така:
„Изисквания за квалификация и добра репутация
Чл. 304. (1) Всеки застрахователен брокер е
длъжен да гарантира, че неговите служители,
непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти, имат
най-малко средно образование и отговарят на
изискванията на чл. 303, ал. 1, и притежават
съответните знания и умения, определени в
приложение № 3, за да изпълняват задачите
и задълженията си адекватно.
(2) Всеки застрахователен брокер е длъжен
да осигури продължаващо професионално
обучение и развитие на лицата по ал. 1 и на
лицата по чл. 303, ал. 2 и 3, за да продължат
да изпълняват задълженията си на подходящо
равнище, което съответства на изпълняваната
от тях роля, включително като всяко лице
завърши не по-малко от 15 часа професионално обучение или развитие ежегодно, като
се отчитат естеството на продаваните продукти, типът разпространител, ролята, която
те изпълняват, и дейността, осъществявана
в рамките на разпространителя на застрахователни или презастрахователни продукти.
(3) Всеки застрахователен брокер надлежно
документира продължаващото професионално
обучение или развитие, завършено от лицата
в рамките на годината, и резултатите от него,
която отчетност се представя на комисията
ежегодно в срок до 31 януари на следващата
година.
(4) Застрахователният брокер е длъжен
да проведе професионално обучение, което
да гарантира придобиването на знанията и
уменията, определени в приложение № 3,
за всяко лице, което постъпва на работа в
застрахователния брокер на длъжност, която
предвижда непосредствена заетост с дейности
те по разпространение на застрахователни
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продукти, с изключение на лицата, които
отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 2.
Професионалното обучение завършва с изпит
за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ
от организацията, която го е провела.
(5) Организацията за провеждане на обучението по ал. 4 може да бъде юридическо
лице, което е разработило и регистрирало
пред комисията програма за обучение, която
гарантира овладяването на професионални
знания и умения по приложение № 3, както
и конспект с тематичен обхват и процедурни
правила за провеждане на изпит и правила за
оценяване, които гарантират точното и безпристрастно оценяване на професионалните
знания и умения по приложение № 3. Организацията за провеждане на обучението по ал. 4
може да бъде и застрахователният посредник.
Изискванията за регистрация на програмата
за обучение, конспект, процедурни правила за
провеждане на изпит и правила за оценяване
се определят с наредбата по чл. 303, ал. 7.
(6) Застрахователният брокер осъществява
текущ контрол за постоянното спазване на
изискванията за квалификация и добра репутация на служителите по ал. 1.“
§ 36. В чл. 305, ал. 1, изречение второ
числата „2 240 400“ и „3 360 600“ се заменят
съответно с „2 500 000“ и „3 700 000“.
§ 37. В чл. 306, ал. 4 думите „ал. 2, т. 1“ се
заменят с „има висше образование“.
§ 38. В чл. 307, ал. 1 се създават т. 8 – 10:
„8. данни за имената или наименованието
и официален личен идентификационен номер
или друг уникален елемент за установяване
на самоличността на акционерите или съдружниците – физически или юридически
лица, които притежават участие от или над
10 на сто в дружеството на застрахователния
брокер, и размерите на съответните участия;
9. данни за имената или наименованието
и официален личен идентификационен номер
или друг уникален елемент за установяване
на самоличността на лицата, които са в тесни
връзки със застрахователния брокер;
10. информация дали участията, или тесните
връзки по т. 8 и 9, включително законовите,
подзаконовите или административните разпоредби на трета държава, уреждащи дейността
на едно или повече физически или юридически
лица, с които застрахователният брокер е в
тесни връзки, или затрудненията при прилагането им, не възпрепятстват ефективното
упражняване на надзорните функции от страна
на комисията или на заместник-председателя.“
§ 39. В чл. 310, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „или от друг
регистър на застрахователни посредници или
финансови институции на сходни основания,
в т. ч. в друга държава членка или трета
държава“;
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2. В т. 4 след думите „т. 11“ се добавя „или
от друг регистър на застрахователни посред
ници или финансови институции на сходни
основания, в т. ч. в друга държава членка или
в трета държава“.
3. В т. 5 след думите „т. 5“ се добавя „или
от друг регистър на застрахователни посред
ници или финансови институции на сходни
основания, в т. ч. в друга държава членка или
в трета държава“.
4. Създават се т. 6 и 7:
„6. не е представена информацията по
чл. 307, ал. 1, т. 8 – 10;
7. участията или тесните връзки по чл. 307,
ал. 1, т. 8 и 9, включително законовите, подзаконовите или административните разпоредби
на трета държава, уреждащи дейността на
едно или повече физически или юридически
лица, с които застрахователният брокер е в
тесни връзки, или затрудненията при прилагането на тези законови, подзаконови или
административни разпоредби възпрепятстват
ефективното у пра ж н яване на надзорните
функции на комисията или на заместникпредседателя.“
§ 40. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. промени на вписаните обстоятелства в
търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;“
б) създават се т. 3 и 4:
„3. всяка промяна в обстоятелствата по
чл. 307, ал. 1, т. 8 – 10;
4. всяка промяна в декларирани обстоятелства от лица по чл. 303, ал. 1 или 3.“
2. В ал. 2, изречение първо след думата
„регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 41. В чл. 312, ал. 1, т. 4 думите „чл. 303,
305 или 306“ се заменят с „чл. 303, 304, 305
или 306“.
§ 42. Член 313 се изменя така:
„Определение
Чл. 313. (1) Застрахователният агент е физическо лице или търговец, вписан в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията
за финансов надзор, което срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва
застрахователно посредничество от името и
за сметка на застраховател.
(2) Застрахователният агент може да събира премии и да извършва плащания към
ползвателите на заст ра хователни усл у ги,
когато това му е възложено от застрахователя. В тези случаи застрахователният агент
е длъжен да уведоми изрично ползвателя на
застрахователни услуги, че има право да събира застрахователни премии от името и за
сметка на застрахователя.
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(3) Отношенията между застрахователя и
застрахователния агент се уреждат с писмен
договор за застрахователно агентство.“
§ 43. В чл. 315 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Това
ограничение не се прилага, когато застрахователният агент работи за застрахователи,
които са част от група.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Застрахователният агент е длъжен да
уведоми ползвателя на застрахователни услуги
за кои застрахователи и по кои застрахователни продукти има право да посредничи.
Задължението по изречение първо се изпълнява достатъчно време преди започването на
дейност по предлагане на застрахователни
продукти, а в случаите на трайни взаимоотношения с ползвателя на застрахователни
услуги – и при промяна на разкритите по-рано
обстоятелства.“
§ 44. В чл. 316 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Застрахователният агент – физическо
лице или едноличен т ърговец, съответно
всеки член на управителен орган на застрахователен агент – юридическо лице, и всяко
друго лице, оправомощено да го управлява
или представлява, трябва да имат най-малко
средно образование и да отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 1. Застрахователният
агент – физическо лице или едноличен търговец, както и всяко лице, което с решение
на компетентен орган на застрахователния
агент – юридическо лице, съгласно закона и
учредителния акт на агента е определено да
отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти,
както и всяко лице на ръководна длъжност
в застрахователния агент, отговорно за извършване на дейностите по разпространение
на застрахователни продукти, трябва да е
преминало успешно обучение по чл. 317, ал. 1
или да отговаря на едно от изискванията по
чл. 303, ал. 2, т. 1 или 2. Съответните знания
и умения са тези, определени в приложение
№ 3. Член 303, ал. 3 се прилага съответно.
Сл у ж ителите на заст рахователни я агент,
непосредствено заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти,
т рябва да отговарят на изиск вани ята на
чл. 303, ал. 1, да са преминали обучение по
чл. 317, ал. 1 и да са издържали изпит по
чл. 317, ал. 2.“
2 . В а л. 2 , и з р ечен ие в т ор о ч ис ло т о
„2 240 400“ се заменя с „2 500 000“, а числото
„3 360 600“ се заменя с „3 700 000“.
3. В ал. 8 се създава изречение второ:
„Изречение първо се прилага и в случаите,
когато събирането на премии не е възложено
на застрахователния агент от застрахователя.“
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§ 45. Член 317 се изменя така:
„Обучение на застрахователните агенти
Чл. 317. (1) Застрахователите са длъжни
да осигурят обучение на застрахователните
агенти – физически лица, за дейността по
разпространение на застрахователни продук
ти, която извършват от тяхно име, както и
на лицата по чл. 316, ал. 1, изречение второ,
на застрахователните агенти – юридически
лица, и на служителите на застрахователни
агенти – юридически лица или еднолични
търговци, непосредствено заети с дейности
те по разпространение на застрахователни
продукти.
(2) Застрахователят е длъжен да проведе
изпит накрая на обучението по ал. 1 и да издаде удостоверение на успешно издържалите
изпита застрахователни агенти и техни служители, което да удостоверява проведеното
обучение и придобиването на съответните
знания и умения, определени в приложение
№ 3, както и правото да предлагат посочените
в удостоверението класове застраховки.
(3) Всеки застраховател е длъжен да осигури продължаващо професионално обучение
и развитие на лицата по ал. 1, което да отговаря на изискванията по чл. 292, ал. 2 и се
документира и отчита съгласно чл. 292, ал. 3.“
§ 46. В чл. 318 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди да подаде искане за вписване
на застрахователен агент в регист ъра по
чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията
за финансов надзор, застрахователят установява дали лицето отговаря на изискванията,
установени в тази глава, и дали за него е
предоставена информацията по чл. 307, ал. 1,
т. 8 – 10. Застрахователят не може да подаде
за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12
от Закона за Комисията за финансов надзор
лице, когато са налице основанията за отказ
по чл. 310, ал. 1 и 2.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Застрахователят осъществява текущ
контрол за постоянното спазване на изискванията за квалификация и добра репутация на
своите застрахователни агенти и техните служители. Застрахователят осъществява текущ
контрол и за спазването на задълженията по
чл. 316, ал. 2, 3, 5 и 6 от своите застрахователни агенти.“
§ 47. В чл. 319 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Застрахователят води списък на лицата, с които има ск лючени договори за
застрахователно агентство. Към списъка се
съхраняват съответните документи по чл. 307,
въз основа на които е установено спазване на
изискванията по чл. 318, ал. 1.
(2) Застрахователят подава искане до комисията за вписване в регистъра по чл. 30,
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ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов
надзор на лицата, които желае да извършват
застрахователно агентство за него, като подаването на искане за вписване се смята за
удостоверяване, че е извършена проверка по
чл. 318, ал. 1 и че съответното лице отговаря
на изискванията по чл. 318, ал. 1. Застрахователният агент е длъжен самостоятелно да
подаде искане за вписване в регистъра на комисията, когато извършва посредничество за
застраховател от друга държава членка, който
извършва дейност в Република България при
условията на свободата на предоставяне на
услуги, като прилага съответните документи
по чл. 307 в 14-дневен срок от подписването
на договора за застрахователно агентство.“
§ 48. В чл. 320, ал. 1 думата „вписването“
се заменя с „регистрирането“.
§ 49. В чл. 321, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „като искането за заличаване
може да се подаде както от застрахователя,
така и от агента“.
2. Създава се изречение трето: „Когато искането за заличаване се подава от агента, то
се придружава с доказателства за прекратяване
на договора за застрахователно агентство.“
§ 50. В част трета, дял втори се създава
глава тридесет и първа „а“ с чл. 321а и 321б:
„ Г л а в а
т р и д е с е т
п ъ р в а
„ а “

и

ПОСРЕДНИЦИ, ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ К АТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Определение
Чл. 321а. (1) Посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, е физическо лице или търговец,
вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от
Закона за Комисията за финансов надзор,
който срещу възнаграждение по възлагане
от застраховател извършва разпространение
на застрахователни продукти от името и за
сметка на застраховател.
(2) Кредитна институция или инвестиционен посредник не може да се регистрира
като посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност.
Изисквания към дейността. Регистрация
Чл. 321б. (1) За посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, се прилагат изискванията по чл. 313,
ал. 2 и 3, чл. 314 и чл. 315.
(2) За условията за извършване на дейност
от посредника, предлагащ застрахователни
проду кти като допълнителна дейност, се
прилагат чл. 316 и 317, като приложение № 3
относно минималните изисквания за професионални знания и умения не се прилага.
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Лицата по чл. 316, ал. 1, изречение второ,
на посредника, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, както
и неговите служители, непосредствено заети
с дейността по разпространение на застраховат елни п род у к т и, т рябва да позна ват
условията на застрахователните продукти,
които разпространяват, както и правилата за
уреждане на претенции по тези продукти, а
също и правилата за обработване на жалби
от страна на ползватели на застрахователни
услуги. Обученията по чл. 317 на посредниците, предлагащи застрахователни продукти
като допълнителна дейност, се съобразяват
с равнището на знания и умения съгласно
изречение второ.
(3) За регистрацията на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, се прилагат чл. 318,
319, 320 и 321.“
§ 51. Наименованието на глава тридесет
и втора се изменя така: „Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги
на застрахователни и презастрахователни
посредници“.
§ 52. Член 322 се изменя така:
„Извършване на дейност от застрахователен
брокер, застрахователен агент и посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност, от Република България
в друга държава членка
Чл. 322. (1) Застрахователен брокер и застрахователен агент, регистрирани при условията и по реда на глава тридесета, съответно
глава тридесет и първа, както и посредници,
предлагащи застрахователни продукти като
доп ъ л н и т ел на дей нос т, рег ис т ри ра н и по
реда на глава тридесет и първа „а“, могат да
извършват дейност на територията на друга
приемаща държава членка при условията на
правото на установяване и на свободата на
предоставяне на услуги.
(2) Когато посредник по ал. 1 за първи
път възнамерява да извършва дейност на
територията на приемаща държава членка
при условията на правото на установяване
или на свободата на предоставяне на услуги, той предоставя на комисията следната
информация:
1. името/наименованието, адреса/адреса
на управление/седалището или когато е приложимо – ЕИК;
2. държавата членка или държавите членки,
в които възнамерява да извършва дейност;
3. категорията си като посредник и в случаите на застрахователен агент и посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност – наименованието на
застрахователя, който представлява или с
когото има договор за разпространение на
застрахователни услуги;
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4. съответните класове застраховки, когато
посредникът не извършва посредничество по
всички класове застраховки или не желае да
извършва посредничество по всички класове
застраховки, за които е регистриран, при упражняване на правото на установяване или
на свободата на предоставяне на услуги.
(3) Когато посредник по ал. 1 за първи
път възнамерява да извършва дейност на
територията на приемаща държава членка
при условията на правото на установяване,
посредникът предоставя в комисията и следната информация:
1. адреса в приемащата държава членка,
на който могат да се получават документи;
2. имената на всички лица, които отговарят
за управлението на клона или на трайното
присъствие.
(4) Всяко трайно присъствие на посредник
на територията на друга държава членка, което
е еквивалентно на клон, се третира по същия
начин като клон, освен ако трайното присъствие на посредника не е дъщерно дружество,
регистрирано в приемащата държава членка.
(5) В срок един месец от получаването на
уведомлението за намерение за извършване
на дейност на територи ята на приемаща
държава членка при условията на свободата
на предоставяне на услуги, предоставено
заедно с информацията по ал. 2, комисията
уведомява съответния компетентен орган
на приемащата държава членка. Комисията
незабавно уведомява писмено застрахователния брокер, застрахователния агент или
застрахователния посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, за уведомяването на компетентния
орган на приемащата държава членка, както и
че посредникът може да започне дейността си
в приемащата държава членка. Заедно с това
комисията уведомява посредника за начина,
по който може да се запознае с правилата,
установени в защита на обществения интерес,
приложими на територията на приемащата
държава членка, както и че посредникът
трябва да спази тези правила, за да започне
и да извършва дейността си в приемащата
държава членка.
(6) В срок един месец от получаването на
уведомлението за намерение за извършване на
дейност на територията на приемаща държава
при условията на правото на установяване,
предоставено заедно с информаци ята по
ал. 2 и 3, комисията уведомява съответния
компетентен орган на приемащата държава
членка и незабавно уведомява писмено застрахователния брокер, застрахователния агент
или застрахователния посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, за уведомяването на компетентния
орган на приемащата държава членка.
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(7) Комисията уведомява посредника по
ал. 6 и за информацията относно правилата,
установени в защита на обществения интерес,
приложими на територията на приемащата държава членка, получена от компетентния орган
в тази държава, и го уведомява, че посредникът
трябва да спази тези правила, за да започне
и да извършва дейността си в приемащата
държава членка. Когато в срок един месец от
получаването на уведомлението компетентният орган не е изпратил информацията по
изречение първо, посредникът по ал. 1 може
да открие клона и да започне дейността си.
(8) Комисията може да откаже в срока по
ал. 6 да предостави информацията по ал. 2
и 3 на съответния компетентен орган на
приемащата държава членка с мотивирано
решение, ако организационната система на
посредника или неговото финансово състояние
са неподходящи или са недостатъчни с оглед
на дейността по разпространение на застрахователни продукти, по които посредникът
възнамерява да извършва дейност в държавата
членка. Комисията уведомява незабавно посредника за решението по изречение първо.
(9) При промяна на някое от обстоятелствата, за които е била предоставена информация
съгласно ал. 2 или 3, застрахователният брокер,
застрахователният агент или посредникът,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност, уведомява писмено
комисията за промяната най-малко един месец
преди извършването є. Комисията уведомява
компетентния орган на приемащата държава
членка за промяната в срок не по-късно от
един месец от датата на получаването на
информацията.
(10) Комисията уведомява незабавно съответния компетентен орган на приемащата
държава, в сл у чай че заст ра хователни я т
брокер, съответно застрахователният агент
или посредникът, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, бъде
заличен от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12
от Закона за Комисията за финансов надзор.“
§ 53. Член 323 се изменя така:
„Извършване на дейност в Република България
от застрахователни и презастрахователни
посредници от друга държава членка
Чл. 323. (1) Застрахователен, съответно
презастрахователен посредник или посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност, регистриран в друга
държава членка, може да извършва дейност
на територията на Република България при
условията на правото на установяване или на
свободата на предоставяне на услуги.
(2) Комиси ята незабавно потвърж дава
пред компетентния орган на държавата по
произход получаването на уведомление за
намерението на застрахователен, съответно
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презастрахователен посредник или посредник,
предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран в държавата
по произход, да извършва дейност на територията на Република България при условията
на правото на установяване или на свободата
на предоставяне на услуги, и на информация,
аналогична на информацията по чл. 322,
ал. 2 и 3. Когато е получено уведомление по
изречение първо за извършване на дейност
на територията на Република България при
условията на правото на установяване, в срок
един месец от получаването на информация
та по чл. 6, параграф 1 от Директива (ЕС)
2016/97 на Европейския парламент и Съвета
от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти (OB, L 26/19
от 2 февруари 2016 г.), наричана по-нататък
„Директива (ЕС) 2016/97“, комисията уведомява компетентния орган на държавата по
произход за правилата по чл. 289.
(3) Дейността по застрахователно, съответно презастрахователно посредничество при
условията на свободата на предоставяне на
услуги може да започне от датата, на която застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, регистриран в друга държава членка,
е получил уведомление от компетентния орган
на държавата по произход за потвърждаване
на уведомлението по ал. 2, изречение първо
от страна на комисията.
(4) Дейност та по заст ра хователно по средничество при условията на правото на
установяване може да започне от датата, на
която застрахователният посредник, съответно
посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, регистриран
в друга държава членка, е получил уведомление от компетентния орган на държавата
по произход, че комисията го е уведомила за
правилата по чл. 289, съответно от изтичането
на срока по ал. 2, изречение второ.
(5) Дейността по ал. 3 и 4 започва и се
извършва, като застрахователният, съответно
презастрахователният посредник или посредникът, предлагащ застрахователни продукти
като допълнителна дейност, регистриран в
друга държава членка, спазва правилата по
чл. 289.“
§ 54. В част трета, дял втори, глава тридесет и втора се създават чл. 323а, 323б, 323в,
323г, 323д и 323е:
„Разпределяне на правомощия между компетент
ните органи на държавата членка по произход
и на приемащата държава членка по силата на
споразумение
Чл. 323а. (1) Когато мястото, откъдето се
управлява основната дейност – основното
място на дейност, на застрахователен или
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презастрахователен посредник или на посредник, предлагащ застрахователни продукти
като допълнителна дейност, със седалище в
друга държава членка, се намира в Република
България, комисията може да сключи споразумение с компетентния орган на държавата
членка по произход, по силата на което комисията да действа като компетентен орган на
държавата членка по произход по отношение
на изискванията по глави IV, V, VI и VII от
Директива (ЕС) 2016/97.
(2) Когато мястото, откъдето се управлява
основната дейност – основното място на дейност, на застрахователен или презастрахователен посредник или на посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, със седалище в Република България,
се намира в друга държава членка, комисията
може да сключи споразумение с компетентния орган на приемащата държава членка,
по силата на което компетентният орган на
приемащата държава членка да действа като
компетентен орган на държавата членка по
произход по отношение на изискванията по
глави IV, V, VI и VII от Директива (ЕС) 2016/97.
(3) В случай на споразумение по ал. 1 и 2
комисията уведомява посредника, за когото
се отнася споразумението, както и Европейския орган.
Разпределяне на правомощия между компетент
ните органи на държавата членка по произход
и на приемащата държава членка
Чл. 323б. (1) При извършване на дейност
по застрахователно, съответно презастрахователно посредничество при правото на
установяване на територията на Република
България комисията, съответно заместникпредседателят, осъществява текущ надзор по
отношение на дейността на клона за спазване на
изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151,
чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а,
330, 333 и по глава тридесет и пета.
(2) Комисията, съответно заместник-председателят, има право да проверява организацията на дейността на клона и да изисква
извършването на необходимите промени, кои
то да позволят прилагането на разпоредбите
на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151, чл. 288,
ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а, 324, 325, 325а, 330,
333 и по глава тридесет и пета, както и на
нормативните актове по тяхното прилагане
по отношение на дейността на клона на територията на Република България.
Нарушаване на задълженията при извършване
на дейност при условията на свободата на
предоставяне на услуги
Чл. 323в. (1) Когато комисията установи,
че застрахователен или презастрахователен
посредник, съответно посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
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дейност, който извършва дейност на територията на Република България при условията
на свободата на предоставяне на услуги,
нарушава разпоредбите на този кодекс, тя
уведомява за това компетентния орган на
държавата по произход.
(2) Когато въпреки предприетите мерки
от компетентния орган на държавата членка по произход или ако такива мерки не са
били предприети, или са били неефективни
и застрахователният посредник, съответно
посредникът, предлагащ заст ра хователни
продукти като допълнителна дейност, продължава да действа по начин, който уврежда
в значителна степен интересите на ползвателите на застрахователни услуги в Република
България или правилното функциониране на
застрахователния, съответно презастрахователния пазар, комисията, след като информира
компетентния орган на държавата членка по
произход, предприема подходящи мерки за
предотвратяване на по-нататъшни нередности, включително чрез налагане на забрана
за посредника да продължава да извършва
нова стопанска дейност на територията на
Република България. В случаите по изречение
първо комисията може да отнесе въпроса до
Европейския орган и да поиска от него съдействие съгласно член 19 от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010.
(3) Алинеи 1 и 2 не засягат правомощията
на комисията и на заместник-председателя
да приложат мерки по чл. 587, съответно
да наложат административни наказания за
предотвратяване или прекратяване на нарушения, при необходимост от незабавни
действия в защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги. В този
случай комисията може да наложи забрана
за посредника да продължава да извършва
нова стопанска дейност на територията на
Република България.
(4) Комисията уведомява незабавно писмено посредника по ал. 1, компетентни я
орган на държавата членка по произход,
Европейския орган и Европейската комисия
за всяка приложена от нея мярка по ал. 2
или 3 заедно с изчерпателните мотиви за
нейното прилагане.
Нарушаване на задълженията при извършване
на дейност при условията на правото на ус
тановяване
Чл. 323г. (1) При установяване на нарушение на изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8,
чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а,
324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет
и пета от застрахователен или презастрахователен посредник, съответно от посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност, който извършва дейност на територията на Република България
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при условията на правото на установяване,
комисията, съответно заместник-председателят, прилага мерките съгласно този кодекс.
(2) При установяване на нарушение на
Директива (ЕС) 2016/97, различно от нарушенията на изискванията по чл. 146, ал. 5 – 8,
чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 299а,
324, 325, 325а, 330, 333 и по глава тридесет и
пета, от посредник по ал. 1 комисията уведомява компетентния орган в държавата по
произход на посредника. Прилага се чл. 323в,
ал. 2, 3 и 4.
Действия при нарушения в друга държава членка
Чл. 323д. Когато комисията е била уведомена от компетентния орган на приемащата
държава членка за извършено нарушение от
местен застрахователен или презастрахователен посредник или от посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна дейност, който извършва дейност в тази
държава членка при условията на правото
на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, комисията, съответно
заместник-председателят, след установяване
на нарушение прилага мерки по чл. 587 и
уведомява компетентния орган на приемащата
държава членка за тях.
Правомощия по отношение на националните
разпоредби, установени в защита на общест
вения интерес
Чл. 323е. (1) В случай на нарушение на
правилата по чл. 289 от застрахователен или
презастрахователен посредник или от посредник, предлагащ застрахователни продукти
като допълнителна дейност, от друга държава
членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията
на правото на установяване или свободата на
предоставяне на услуги, се прилагат мерките
и санкциите, които се прилагат за лицата с
постоянно пребиваване или със седалище в
Република България. В този случай комисията
може да наложи забрана за посредника да
продължава да извършва нова стопанска дейност на територията на Република България.
(2) Комисията може да наложи забрана
на разпространител на застрахователни продукти от друга държава членка да извършва
дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на
услуги, когато съответната дейност е изцяло
или предимно насочена към територията на
Република България с единствената цел за
избягване на правни разпоредби, които биха
били приложими, ако този разпространител
на застрахователни продукти пребивава или
има седалище в Република България, и когато неговата дейност застрашава сериозно
правилното функциониране на пазара на
застрахователни или презастрахователни про-
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дукти в Република България по отношение
на защитата на ползвателите на застрахователни услуги. При налагане на забраната по
изречение първо се прилага редът по чл. 587,
ал. 5, 6, 8 и 9, чл. 588 и 589. В такъв случай
комисията, съответно заместник-председателят, след информиране на компетентния орган
на държавата членка по произход могат да
предприемат по отношение на този разпространител на застрахователни продукти всички
целесъобразни мерки съгласно този кодекс,
необходими, за да бъдат защитени правата
на ползвателите на застрахователни услуги
в Република България.
(3) Комисията може да отнесе въпроса по
ал. 2 до Европейския орган и да поиска от
него съдействие в съответствие с член 19 от
Регламент (ЕС) № 1094/2010.“
§ 55. В чл. 324 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Преди“ се
заменя с „Достатъчно време преди“;
б) създава се т. 7:
„7. дали предоставя съвет относно разпространяваните от него застрахователни
продукти.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При директни продажби, достатъчно
време преди сключването на застрахователен
договор, застрахователят разкрива пред ползвателя на застрахователни услуги естеството
на възнаграждението, получавано от неговите
служители във връзка със застрахователния
договор. Ако ползвателят прави плащания,
различни от текущи премии и планирани
плащания, по застрахователния договор след
сключването му, застрахователят разкрива
информацията по изречение първо за всяко
подобно плащане.“
§ 56. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „При сключване“ се заменят с „Достатъчно време преди
сключване“;
б) създава се т. 7:
„7. дали представлява ползвателя на застрахователни услуги, или действа от името
и за сметка на застраховател.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Достатъчно време преди сключване на
застрахователния договор застрахователният
посредник уведомява ползвателя на застрахователни услуги и за това дали:
1. предоставя съвети в качеството си на
застрахователен брокер относно разпространяваните от него застрахователни продукти и
дали предоставя съветите си в качеството си
на застрахователен брокер съгласно чл. 325а,
ал. 5, или
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2. има договорно задължение да извършва
застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи, като
в този случай застрахователният посредник
му предоставя имената на тези застрахователи, или
3. няма договорно задължение да извършва
застрахователно посредничество изключително за един или повече застрахователи и
не предоставя съветите си съгласно чл. 325а,
ал. 5, като в този случай застрахователният
посредник му предоставя имената на застрахователите, за които може да извършва
застрахователно посредничество;
4. естеството на възнаграждението, което
получава във връзка със застрахователния
договор;
5. във връзка със застрахователния договор
работи срещу:
а) такса – възнаграждението му се изплаща
пряко от клиента;
б) комисиона от какъвто и да е вид в случаите, когато възнаграждението му е включено
в застрахователната премия;
в) друг вид възнаграждение, включително
икономически ползи от всякакъв вид, предложени или дадени във връзка със застрахователния договор;
г) съчетание на който и да е от видовете
възнаграждение, посочени в букви „а“, „б“
или „в“.“
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Когато таксата се заплаща пряко от
ползвателя на застрахователни услуги, застрахователният посредник го информира за
нейния размер или, когато това не е възможно,
за метода на нейното изчисляване.
(4) Когато ползвателят на застрахователни
услуги прави плащания, различни от текущи
премии и планирани плащания, по застрахователния договор след сключването му,
застрахователният посредник разкрива информацията по ал. 1 – 3 преди всяко плащане.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност,
с изключение на посредниците по чл. 295,
ал. 1, спазват разпоредбите на ал. 1, т. 1, 2, 5
и 6 и на ал. 2, т. 4.“
§ 57. В глава тридесет и трета, раздел І се
създава чл. 325а:
„Съвет и стандарти за продажби, когато не се
предоставя съвет
Чл. 325а. (1) Преди сключването на застрахователен договор разпространителят на
застрахователни продукти е длъжен да постави
въпроси към ползвателя на застрахователни услуги и въз основа на информацията,
предоставена от него, да определи неговите
изисквания и потребности, както и да му
предостави обективна информация относно
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застрахователния продукт в разбираема форма, така че да му даде възможност да вземе
информирано решение. Разпространителят
на застрахователни продукти е длъжен да
документира и съхранява документи за поставените въпроси към ползвателя, дадените
отговори от него и предоставената информация за застрахователния продукт, когато е
бил сключен застрахователен договор. Когато
договорът е сключен от застрахователен агент,
съхраняването на документите по изречение
второ се извършва от застрахователя.
(2) Всяко предложение за сключване на
договор трябва да съответства на изискванията и потребностите от застраховане на
ползвателя на застрахователни услуги.
(3) Когато преди сключването на конкретен
договор се предоставя съвет, разпространителят на застрахователни продукти предоставя
на ползвателя на застрахователни услуги
препоръка, съобразена с личните особености
на ползвателя, в която се обяснява защо определен продукт отговаря най-добре на неговите
изисквания и потребности.
(4) Видът и обемът на информацията по
ал. 1 – 3 зависи от сложността на предлагания
застрахователен продукт и от вида на ползвателя на застрахователни услуги.
(5) Когато застрахователният брокер уведомява ползвателя на застрахователни услуги, че предоставя съветите си въз основа на
справедлив и личен анализ, той е длъжен
да предоставя тези съвети след анализ на
достатъчно голям брой застраховки, които
се предлагат на пазара, за да е в състояние
да направи лична препоръка, основана на
професионални критерии, относно застрахователния договор, който би бил най-подходящ
да удовлетвори потребностите на ползвателя
на застрахователни услуги.
(6) При спазва не на разпоредби т е на
чл. 326 – 328, независимо дали се предоставя
съвет, или не и независимо дали застрахователният продукт е част от пакет съгласно
чл. 333, преди сключването на договор разпространителят на застрахователни продукти,
като отчита сложността на застрахователния
продукт и вида на ползвателя на застрахователни услуги, му предоставя относимата
информация за застрахователния продукт в
разбираема форма, за да може той да вземе
информирано решение.
(7) Във връзка с разпространението на
застрахователни продукти по смисъла на
раздел ІІ на приложение № 1 информацията
по ал. 6 се предоставя чрез стандартизиран
информационен документ за застрахователния
продукт на хартиен или друг траен носител.
(8) Информационният документ за застрахователния продукт по ал. 7 се изготвя от
създателя на продукта и отговаря на следните
изисквания:
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1. представл ява крат ък самостоятелен
документ;
2. представен е и е структуриран по ясен
и лесен за четене начин, като се използва
размер шрифт, който е удобен за четене;
3. еднакво добре разбираем е, когато е изготвен в цветен оригинал и когато е отпечатан
или фотокопиран в черно и бяло;
4. съставен е на официалните езици или
на един от официалните езици, използвани
в частта от държавата членка, в която се
предлага застрахователният продукт, или
ако бъде договорено между ползвателя на
застрахователни услуги и разпространителя,
на друг език;
5. е точен и неподвеждащ;
6. съдържа заглавието „Информационен
документ за застрахователен продукт“ в горната част на първата страница;
7. включва декларация, че пълната преддоговорна и договорна информация за продукта
е предоставена в други документи.
(9) Информационният документ за застрахователния продукт се предоставя заедно с
информацията по чл. 326.
(10) Информационният документ за застрахователния продукт съдържа следната
информация:
1. информация относно вида застраховка;
2. обобщено описание на застрахователното
покритие, включително основните застраховани рискове, застрахователната сума (или
начина за нейното определяне) и когато е
приложимо, географския обхват и обобщено
описание на изключените рискове;
3. начини на плащане на премиите и срок
на плащане;
4. основни изключения, когато не могат
да се предявяват застрахователни претенции;
5. задължения при сключване на договора;
6. задължения по време на действието на
договора;
7. задължения в случай на предявяване на
застрахователна претенция;
8. срок на договора, включително началната
и крайната му дата (или начина за тяхното
определяне);
9. начините за прекратяване на договора.
(11) Стандартизираният формат на представяне на информационния документ за
застрахователния продукт и подробностите
за представянето на информацията по ал. 10
се определят с Регламент за изпълнение (ЕС)
2017/1469 на Комисията от 11 август 2017 г. за
определяне на стандартизирания формат на
представяне на информационния документ
за застрахователния продукт (ОВ, L 209/19
от 2017 г.).“
§ 58. В чл. 326 в текста преди т. 1 думите
„застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да представи“ се
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заменят с „разпространителят на застрахователни продукти, в това число посредниците
по чл. 295, ал. 1, са длъжни да представят“.
§ 59. В чл. 329 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „чл. 324 и 325“ се заменят с „чл. 324,
325 и 325а“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Информацията, предвидена в чл. 341
и 342, не се предоставя на професионални
клиенти по смисъла на член 4, параграф 1,
т. 10 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г.
относно пазарите на финансови инструменти
и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и
на Директива 2011/61/ЕС (OB, L 173/349 от
12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС“.“
§ 60. В чл. 330 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „безплатно информация“ се добавя „по
чл. 324 – 328, 341 и 342“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 може да се
предостави и на:
1. друг траен носител, различен от хартия,
при спазване на условията по ал. 4;
2. страница в интернет при спазване на
условията по ал. 5.“
3. Създават се ал. 3 – 7:
„(3) Когато информацията по ал. 1 се предоставя на траен носител, различен от хартия,
или чрез страница в интернет, по искане на
ползвателя на застрахователни услуги тя му
се предоставя безплатно и на хартиен носител.
(4) Информацията по ал. 1 може да се
предостави на траен носител, различен от
хартия, ако:
1. използването на трайния носител е подходящо с оглед на деловите отношения между
разпространителя на застрахователни продук
ти и ползвателя на застрахователни услуги;
2. на ползвател я е била предоставена
възможността да получи информацията на
хартиен носител или на друг траен носител
и той е избрал другия носител.
(5) Информацията по ал. 1 може да се
предоставя чрез страница в интернет, ако
е адресирана лично до ползвателя на застрахователни услуги или ако са изпълнени
следните условия:
1. предоставянето на посочената информация чрез страница в интернет е подходящо с
оглед на деловите отношения между разпространителя на застрахователни продукти и
ползвателя на застрахователни услуги;
2. ползвателят на застрахователни услуги
се е съгласил посочената информация да му
се предоставя чрез страница в интернет;
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3. ползвателят на застрахователни услуги
е бил уведомен по електронен път за адреса
на страницата в интернет и за мястото в този
сайт, на което може да се намери посочената
информация;
4. гарантирано е, че посочената информация може да се намери на страницата в
интернет за целия период, през който основателно може да се смята, че ползвателят на
застрахователни услуги има нужда от нея.
(6) За целите на ал. 4 и 5 предоставянето
на информация на траен носител, различен от
хартия, или чрез страница в интернет се смята
за подходящо с оглед на деловите отношения
между разпространителя на застрахователни
продукти и ползвателя на застрахователни
услуги, ако има доказателство, че ползвателят
има редовен достъп до интернет. За такова
доказателство се смята предоставянето от
ползвателя на застрахователни услуги на адрес
на електронна поща за целите на деловите
отношения.
(7) При разпространението на застрахователни продукти по телефона информацията,
предоставена на ползвателя на застрахователни
услуги от разпространителя на застрахователни продукти до сключването на договора,
включително информационният документ за
застрахователния продукт, трябва да съответстват на правото на Европейския съюз
относно предлагането на финансови услуги на
потребители от разстояние. В случаите, когато
ползвателят на застрахователни услуги предварително е избрал да получи информация на
траен носител, различен от хартия, съгласно
ал. 4, разпространителят на застрахователни продукти е длъжен да му я предостави
в съответствие с ал. 1 или 2 незабавно след
сключването на застрахователния договор.
Изречение първо и второ не създават правна
възможност за сключване на застрахователни
договори по телефона в случаите, когато е
приложим българският закон за застрахователния договор.“
§ 61. В чл. 331 в текста преди т. 1 думите
„Застраховател, съответно застрахователен
посредник“ се заменят с „Разпространител
на застрахователни продукти“.
§ 62. Член 333 се изменя така:
„Пакетни продажби
Чл. 333. (1) Когато застрахователен продукт
се предлага заедно с друг допълнителен продукт или услуга, различни от застраховане,
в пакет или с един и същ договор, разпространителят на застрахователни продукти е
длъжен да уведоми ползвателя на застрахователни услуги дали е възможно закупуването
на различните компоненти поотделно и ако
това е възможно – да предостави адекватно
описание на различните компоненти на дого-
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вора или на пакета, а също така и информация
за цената и разноските във връзка с всеки
отделен компонент.
(2) В случаите по ал. 1, когато рискът или
застрахователното покритие за ползвателя на
застрахователни услуги, произтичащи от такъв договор или пакет, са различни от риска
или покритието, свързани с компонентите
поотделно, разпространителят на застрахователния продукт представя адекватно описание
на различните компоненти и на начина, по
който тяхното взаимодействие се отразява
на риска или на застрахователното покритие.
(3) Когато застрахователен продукт се
предлага в допълнение към стока или услуга,
различни от застраховане, като част от пакет
или в един и същ договор, разпространителят
на застрахователни продукти е длъжен да
предложи на клиента възможността да купи
стоката или услугата отделно. Изречение
първо не се прилага, когато застрахователен продукт се предлага в допълнение към
инвестиционна услуга или дейност съгласно
определението в член 4, параграф 1, точка 2
от Директива 2014/65/ЕС, договор за кредит
съгласно определението в член 4, точка 3
от Директива 2014/17/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г.
относно договорите за кредити за жилищни
недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС
и Регламент (ЕС) № 1093/2010 (ОВ, L 60/34
от 28 февруари 2014 г.), или платежна сметка
съгласно определението в член 2, точка 3 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 (ОВ, L 257/214 от 28 август 2014 г.).
(4) Този член не забранява разпространението на застрахователни продукти, които
предоставят покритие за различни видове
рискове (застраховки за множество рискове).
(5) В случаите по ал. 1 и 3 разпространителят на застрахователни продукти е длъжен
да уточни изискванията и потребностите на
ползвателя на застрахователни услуги във
връзка със застрахователните продукти, които са част от цялостния пакет или от същия
договор.
(6) Комисията по предложение на заместник-председателя може да забрани продажбата на застраховка заедно с допълнителна
услуга или продукт, които не са застраховка,
като част от пакет или в един и същ договор,
когато са налице доказателства, че подобни
практики са във вреда на ползвателите на
застрахователни услуги.“
§ 63. Член 334 се изменя така:
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„Документи за легитимиране
Чл. 334. При извършване на дейността си
застрахователният брокер се легитимира с
издаденото от комисията удостоверение за
регистрация, а застрахователният агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – с
издаденото от застрахователя удостоверение
за легитимация.“
§ 64. Член 335 се изменя така:
„Плащане на застрахователна премия
Чл. 335. Лица, които не са вписани в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 или 12 от Закона за Комисията за финансов надзор като
застрахователи, застрахователни посредници
или посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, не
могат да приемат плащания на застрахователна премия, освен в случаите по чл. 295,
ал. 1 или ако имат лиценз за извършване на
платежни услуги.“
§ 65. В чл. 336, ал. 1 ду мите „или застрахователен посредник“ се заменят със
„застрахователен посредник или посредник,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност“.
§ 66. В чл. 337 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „агент“ се добавя
„съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
2. В ал. 2 в изречение първо след думите
„Застрахователен посредник“ се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“ и в
края на изречение второ се добавя „съответно
посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“.
3. В ал. 3, изречение второ думите „чл. 294,
ал. 4“ се заменят с „чл. 294, ал. 6“.
§ 67. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „посредник или“ се заменят с „посредник, посредник, предлагащ застрахователни продукти
като допълнителна дейност, или чрез“ и в
изречение второ след думата „посредник“ се
добавя „съответно посредникът, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност“.
2. В ал. 2 след думите „Застрахователен
посредник“ се добавя „съответно посредник,
предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“, а думите „застрахователният посредник“ се заменят с „посредникът“.
3. В ал. 3 след думата „посредник“ се добавя „посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност“.
§ 68. В глава тридесет и пета се създава
чл. 338а:
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„Обхват на изискванията
Чл. 338а. Тази глава урежда изисквания,
които допълват изискванията по чл. 288,
288а и по глава тридесет и трета във връзка
с разпространението на инвестиционни застрахователни продукти от застрахователи,
застрахователни брокери и застрахователни
агенти.“
§ 69. В чл. 339, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „общозастрахователни“ се
заменя с „общозастрахователните“.
2. В т. 2 думата „животозастрахователни“
се заменя с „животозастрахователните“.
3. В т. 3 думата „пенсионни“ се заменя с
„пенсионните“.
4. В т. 4 думата „признати“ се заменя с
„признатите“.
5. В т. 5 след думата „работникът“ се добавя „и/или служителят“.
§ 70. Член 341 се изменя така:
„Допълнителна информация за ползвателите
на застрахователни услуги във връзка с инвес
тиционни застрахователни продукти
Чл. 341. (1) При спазване на разпоредбите
на чл. 324 и 325, достатъчно време преди
сключване на договора, на ползвателя на застрахователни услуги се предоставя подходяща
информация по отношение на разпространението на инвестиционен застрахователен
продукт и по отношение на всички разходи
и такси, свързани с него. Тази информация
включва най-малко следното:
1. когато се предоставя съвет – дали застрахователният посредник или застрахователят
ще предоставя на ползвателя на застрахователни услуги периодична оценка за подходящ
продукт по отношение на препоръчания на
този ползвател инвестиционен застрахователен
продукт съгласно чл. 342, ал. 11;
2. по отношение на информацията за инвестиционни застрахователни продукти и предложените инвестиционни стратегии – подходящи
указания и предупреждения за рисковете,
свързани с тези продукти или с конкретните
предложени инвестиционни стратегии;
3. по отношение на информацията за всички
разходи и свързаните с това такси, които трябва
да бъдат оповестени – информация, свързана с
разпространението на инвестиционния застрахователен продукт, включително разходите за
съветите, когато това е приложимо, цената на
препоръчания или предлагания на ползвателя
на застрахователни услуги инвестиционен
застрахователен продукт, както и начина, по
който ползвателят може да ги заплати, като
се включват и евентуалните плащания от или
спрямо трети лица.
(2) Информацията за всички разходи и
такси, включително разходите във връзка с
разпространението на инвестиционния за-
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страхователен продукт, които не произтичат
от настъпването на стоящия в основата на
продукта пазарен риск, трябва да е в обобщена
форма, за да може ползвателят на застрахователни услуги да разбере общата цена, както и
кумулативния ефект върху възвръщаемостта на
инвестицията, и когато ползвателят пожелае
това, се предоставя разбивка на разходите и
таксите по пера. Когато е приложимо, подобна
информация се предоставя на ползвателя на
застрахователни услуги редовно, поне веднъж
годишно, през време на целия цикъл на инвестицията.
(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя в разбираема форма и по начин, така че
ползвателят на застрахователна услуга да е в
състояние да разбере естеството и рисковете,
свързани с инвестиционния застрахователен
продукт, за да вземе информирано инвестиционно решение. Когато характеристиките
на инвестиционния застрахователен продукт
позволяват това, информацията може да се
предостави в стандартизиран формат.
(4) Застраховател, съответно застрахователен посредник, изпълнява задълженията си по
чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 288, ал. 1 и по актовете
по чл. 340, когато плаща или получава такса
или комисиона, предоставя или получава
непарична облага във връзка с разпространението на инвестиционен застрахователен
продукт или допълнителна услуга на или от
което и да е лице, различно от ползвателя на
застрахователни услуги или негов представител, при условие че заплащането или облагата
отговаря на всяко от следните изисквания:
1. няма неблагоприятно въздействие върху
качеството на съответната услуга за ползвателя на застрахователни услуги;
2. не нарушава спазването на задължението на застрахователния посредник или
застрахователя да действа честно, коректно и
професионално в съответствие с интересите на
своите ползватели на застрахователни услуги.
(5) Алинея 4 се прилага, без да се изключва
прилагането на чл. 325, ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 5.
(6) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359
на Комисията от 21 септември 2017 г. за
допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на
Европейския парламент и на Съвета с изиск
ванията за предоставяне на информация и
с правилата за етичност, приложими към
разпространението на основаващите се на
застраховане инвестиционни продукти (ОВ,
L 341/8 от 20 декември 2017 г.), наричан понататък „Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359“,
се определят:
1. критериите за оценка дали стимулите,
изплатени или получени от застрахователя
или от застрахователния посредник, оказват
неблагоприятно въздействие върху качеството
на съответната услуга, предоставяна на ползвателя на застрахователни услуги;
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2. критериите за оценка на спазването от
страна на застрахователите и застрахователните посредници, които плащат или получават
стимули, на задължението да действат честно,
коректно и професионално в съответствие с
интересите на ползвателя на застрахователни
услуги.“
§ 71. Член 342 се изменя така:
„Преценка за подходящ или уместен продукт
или услуга. Предоставяне на информация на
ползвателя на застрахователни услуги
Чл. 342. (1) При спазване на разпоредбите
на чл. 325а при предоставяне на съвети във
връзка с инвестиционни застрахователни
продукти застрахователят, съответно застрахователният посредник, е длъжен да събере
необходимата информация относно знанията
и опита на ползвателя на застрахователни
услуги в областта на инвестициите с оглед
на конкретния продукт или услуга, неговото
финансово състояние и целите на инвестицията, в т. ч. склонността му към поемане на
риск, за да му предложи подходящ продукт,
който съответства на допустимото за него
равнище на риск и на възможността му да
понася загуби. Когато се предоставят съвети
относно пакетни продажби, застрахователят,
съответно застрахователният посредник, е
длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е подходящ за ползвателя
на застрахователни услуги.
(2) При спазва не на разпоредби т е на
чл. 325а, когато застраховател, съответно застрахователен посредник, извършва дейност
по разпространение на застрахователни продукти, различна от тази по ал. 1, при продажби
без предоставяне на съвет, застрахователят,
съответно посредникът, изисква от ползвателя на застрахователни услуги информация
за знанията и опита му в инвестиционната
област, към която се отнася предлаганият
или търсеният продукт или услуга, така че
разпространителят на застрахователни продук
ти да може да прецени дали разглежданата
застрахователна услуга или продукт са уместни
за ползвателя. Когато се предвижда пакетна
продажба на услуги или продукти съгласно
чл. 333, при оценяването застрахователят,
съответно застрахователният посредник, е
длъжен да прецени дали целият пакет от услуги или продукти е уместен за ползвателя
на застрахователни услуги.
(3) Когато заст ра ховател ят, съответно
застрахователният посредник, прецени въз
основа на получената информация по ал. 2, че
продуктът не е уместен за ползвателя на застрахователни услуги, застрахователят, съответно
застрахователният посредник, предупреждава
за това ползвателя на застрахователни услуги.
Това предупреждение може да се извърши в
стандартизиран формат.
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(4) Когато ползвател на застрахователни
услуги не предостави информацията по ал. 2
или предостави недостатъчна информация
относно своите знания и опит, застрахователят, съответно застрахователният посредник,
го предупреждава, че не може да определи
дали разглежданият продукт е уместен за него.
Това предупреждение може да се извърши в
стандартизиран формат.
(5) При спазва не на разпоредби т е на
чл. 325а, когато не се предоставя съвет по
отношение на инвестиционни застрахователни
продукти в отклонение от разпоредбите на
ал. 2 – 4, застрахователите, съответно застрахователните посредници, могат да извършват
дейност по разпространение на застрахователни продукти на територията на Република
България, без да е необходимо да получават
информация или да извършват преценката по
ал. 2 – 4, когато са спазени всички условия,
както следва:
1. дейността се отнася до един от следните
инвестиционни застрахователни продукти:
а) договори, които водят до експозиция
на инвестициите единствено към финансови
инструменти, смятани за несложни съгласно Директива 2014/65/ЕС, и не включват
структура, която затруднява ползвателя на
застрахователни услуги да разбере съществуващия риск;
б) други несложни инвестиции посредством
застрахователни продукти за целите на тази
алинея;
2. дейността по разпространение на застрахователни продукти се извършва по инициатива на ползвател на застрахователни услуги;
3. ползвателят на застрахователни услуги
ясно е информиран, че при извършването на
дейността по разпространение на застрахователни продукти застрахователят, съответно
застрахователният посредник, не е задължен да преценява дали предоставяният или
предлаган инвестиционен застрахователен
продукт е уместен и дали извършваната или
предлаганата дейност по разпространение
на застрахователни продукти е уместна и че
ползвателят на застрахователни услуги не се
ползва от съответната защита на приложимите правила за извършване на дейността;
такова предупреждение може да се извършва
в стандартизиран формат;
4. застрахователят, съответно застрахователният посредник, изпълнява задълженията
си по чл. 146, ал. 5 – 8 и по актовете по чл. 340.
(6) Когато сключва застрахователен договор
с ползвател на застрахователни услуги, чието
обичайно пребиваване или установяване е в
държава членка, която не прилага изключението по ал. 5, застрахователят, съответно
застрахователният посредник, със седалище в
Република България, който извършва дейност
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при правото на установяване или при свободата на предоставяне на услуги, спазва приложимите в тази държава членка разпоредби.
(7) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, създава досие, в което
включва съответния документ или документи, договорени между него и ползвателя на
застрахователни услуги и уреждащи правата
и задълженията на страните и другите условия, съгласно които ще предоставя услуги на
ползвателя.
(8) Застрахователят, съответно застрахователният посредник, предоставя на ползвателя
на застрахователни услуги подходящи отчети
за предоставяните услуги на траен носител.
Тези отчети включват периодично представяне на информация, поне веднъж годишно,
на ползвателя, която е съобразена с вида и
сложността на съответните инвестиционни
застрахователни продукти и с естеството на
предоставяната услуга и в съответните случаи
съдържа сведения за свързаните със сделките
разходи и извършените услуги за сметка на
ползвателя.
(9) Когато предоставя съвети относно инвестиционен застрахователен продукт, преди
да бъде сключен договорът, застрахователят,
съо т вет но зас т ра ховат ел ни я т посредник,
предоставя на ползвателя на застрахователни услуги на траен носител изявление дали
продуктът е подходящ, в което посочва предоставения съвет и начина, по който този
съвет отговаря на предпочитанията, целите
и другите характеристики на ползвателя.
Изречение първо се прилага при спазване на
условията на чл. 330, ал. 1 – 4.
(10) Когато се предоставя съвет и в случай
че договорът се сключва чрез средство за комуникация от разстояние, което възпрепятства
предварителното предоставяне на изявлението
дали продуктът е подходящ, застрахователят,
съответно застрахователният посредник, може
да представи това изявление на траен носител
веднага след като ползвателят на застрахователни услуги бъде обвързан от договор, когато
са налице следните условия:
1. ползвателят на застрахователни услуги
е дал съгласието да получи изявлението дали
продуктът е подходящ незабавно след сключването на договора, и
2. застрахователят, съответно застрахователният посредник, е предоставил на ползвателя на застрахователни услуги възможността
да забави сключването на договора, за да
получи преди сключването му изявлението
дали продуктът е подходящ.
(11) Когато се предоставя съвет и когато
застрахователят, съответно застрахователният посредник, е информирал ползвателя на
застрахователни услуги, че ще извършва периодична оценка дали продуктът е подходящ,
периодичният доклад съдържа актуализирано
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изявление за начина, по който инвестиционният застрахователен продукт отговаря на
предпочитанията, целите и другите характеристики на ползвателя.
(12) С Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359
се определя начинът, по който застрахователните посредници и застрахователите трябва
да се съобразят с принципите по този член.
(13) Допълнителни изисквания във връзка
с класифицирането на инвестиционни продук
ти като несложни по ал. 5 се определят с
наредба на комисията, когато е необходимо
да се осигури спазване на насоките на Европейския орган.“
§ 72. В чл. 345, ал. 1, т. 9 думите „застрахователния посредник“ се заменят с „посредника“, а след думата „агенти“ се добавя „и
посредниците, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност“.
§ 73. В чл. 447 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато застрахователят или застрахователният посредник не са изпълнили задължението си за предоставяне на информация
на застраховащия относно начините и условията, при които е възможно едностранното
прекратяване на договора, лицето по ал. 1
има право да прекрати договора в срок 30
дни от предоставянето на тази информация.“
2. Създават се ал. 3 – 9:
„(3) В случаите по ал. 1 и 2 лицето може да
упражни правото си да прекрати застрахователния договор с едностранно писмено уведомяване, отправено до застрахователя. Считано
от датата на получаване на уведомлението от
страна на застрахователя, застрахователният
договор се прекратява.
(4) С прекратяването на застрахователния
договор по ал. 1 застраховащият се освобождава от задълженията си по него и има
право да получи от застрахователя заплатената застрахователна премия с изключение
на частта, съответстваща на времето, през
което застрахователят е носил риск, ако не е
настъпило застрахователно събитие.
(5) С прекратяването на застрахователния
договор по ал. 2 застраховащият се освобождава от задълженията си по него и има право
да получи от застрахователя:
1. стойността по чл. 452, без тя да е намалявана с такса за откуп, при условие че от
началото на периода на застрахователното
покритие са изтекли две години или са платени 15 или повече на сто от премиите по
застраховката;
2. стойността по чл. 452, без тя да е намалявана с такса за откуп и с невъзстановените
аквизиционни разходи, при условие че от
началото на периода на застрахователното
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покритие не са изтекли две години и не са
платени 15 или повече на сто от премиите
по застраховката.
(6) Застрахователят е длъжен да върне
дължимите суми по ал. 4 и 5 в 30-дневен срок
от получаването на уведомлението по ал. 3.
(7) В случаите по ал. 5, при застраховка
„Живот“, свързана с инвестиционен фонд,
застрахователят може да намали откупната
стойност и с всички възникнали загуби от
инвестирането на средствата по съответния
застрахователен договор.
(8) Дължимите от застрахователя суми
по ал. 5 се определят към по-ранната дата
от датата на първото просрочие на поредна
дължима, но неплатена премийна вноска, или
от датата на получаване от застрахователя на
писменото уведомление по ал. 3.
(9) Във всички случаи, при които на застраховащия бъдат възстановени от застрахователя аквизиционни разходи по прекратен
застрахователен договор, застрахователният
посредник по този договор е длъжен да ги
възстанови на застрахователя в размер, не повисок от полученото от него посредническо
възнаграждение по същия договор.“
§ 74. В чл. 452, изречение първо думите
„т. 1 – 3 и 5“ и запетаята след тях се заличават.
§ 75. В чл. 477, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В изречение първо думите „с изключение на правоимащите“ се заменят с „както
и всички правоимащи“.
2. В изречение второ думите „които произтичат от качеството им на увредени лица“
се заменят с „които произтичат само от качеството им на пострадали лица“.
§ 76. В чл. 492 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „10 000 000 лв.“ се заменят
с „10 420 000 лв.“.
2. В т. 2 думите „2 000 000 лв.“ се заменят
с „2 100 000 лв.“.
§ 77. Създава се чл. 493а:
„Обезщетение за имуществени и неимущест
вени вреди вследствие на телесно увреждане
или смърт
Чл. 493а. (1) В случаите на смърт на пострадалото лице се дължи обезщетение на
увреденото лице за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди вследствие
смъртта на пострадалото лице. В случаите на
телесно увреждане на пострадалото лице се
дължи обезщетение за претърпените от него
имуществени и неимуществени вреди.
(2) Комисията, министърът на здраве
опазването и министърът на труда и социалната политика приемат съвместна наредба
за утвърждаване на методика за определяне
размера на обезщетенията за имуществени и
неимуществени вреди вследствие на телесно
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увреждане на пострадало лице и за определяне
размера на обезщетенията за имуществени
и неимуществени вреди на увредено лице
вследствие смъртта на пострадало лице.
(3) В случай на смърт на пострадалото
лице обезщетението на увредените лица към
момента на смъртта – съпруг или лице, с
което починалото лице е било в съжителство
на съпружески начала, дете, включително
осиновено или отглеждано дете, родител,
вк лючително осиновител или отглеж дащ,
се определя еднократно в размер съгласно
методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.
(4) Когато по изключение друго лице, извън
лицата по ал. 3, претърпи неимуществени
вреди вследствие на см ърт та на пост радалото лице, тъй като е създало трайна и
дълбока емоционална връзка с починалия,
причиняваща му продължителни болки и
страдания, които е справедливо да бъдат
обезщетени, размерът на обезщетението се
определя съгласно методиката, утвърдена с
наредбата по ал. 2.
(5) Лицето, което отговаря за причинените
имуществени и неимуществени вреди, дължи обезщетение, което се определя съгласно
методиката, утвърдена с наредбата по ал. 2.“
§ 78. В чл. 499 ал. 1 се изменя така:
„(1) При смърт или телесни увреждания на
физически лица обезщетението се определя
при спазване на чл. 493а от застрахователя на
виновния водач или по съдебен ред.“
§ 79. В чл. 500, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „и 2“ се заличават.
§ 80. В чл. 519 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 1 се изменя така:
„1. извършва плащания в полза на увредените лица за вреди, причинени от моторно
превозно средство, което е неидентифицирано
или на което виновният водач няма сключена
валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или
когато няма сключена задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Гаранционният фонд участва и съдейства за функционирането на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“
на автомобилистите в държавите членки и
в държавите, подписали Многостранното
споразумение чрез участието си в договори,
действащи между техните гаранционни фондове, компенсационни органи, информационни
центрове или в системата „Зелена карта“.“
§ 81. В чл. 523 се създава ал. 4:
„(4) Когато е необходимо финансиране
на дейността на Гаранционния фонд по изпълнението на договори по чл. 519, ал. 2, с
решение на комисията по предложение на
управителния съвет на Гаранционния фонд се
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определя необходимият бюджет или размерът
и срокът на временното ползване на средства
от фондовете по чл. 521, ал. 1, т. 1 или 2.“
§ 82. В чл. 565 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) При услови ята на този кодекс се
гарантират вземани ята по за дъл ж ителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците и застраховка по
раздел I от приложение № 1 при несъстоятелност на:
1. застраховател със седалище в Република
България;
2. клон на застраховател от трета държава,
регистриран в Република България само за
извършваната чрез клона дейност в страната.
(2) Вземанията по ал. 1 се гарантират,
както следва:
1. на всички увредени лица по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите, задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците – в пълен размер
до размера на минималната задължителна
застрахователна сума, установена с този кодекс;
2. на ед но л и це по зас т ра ховк и т е по
раздел I от приложение № 1 в един застраховател, независимо от броя на вземанията
му и размера им – общо до 196 000 лв.; за
вземания на лицето се смятат вземанията по
застрахователния договор, в т. ч. вземанията
за откупна стойност и за връщане на застрахователна премия по застрахователен договор,
който не е бил сключен или не е влязъл в
сила, или при предсрочно прекратяване на
застрахователен договор.
(3) Вземанията на лицата за лихва за забава
на застрахователя по изискуеми вземания по
ал. 2 не се гарантират.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на плащане от страна на
бюрото по чл. 506 в системата „Зелена карта“
в качеството му на гарантиращо бюро вместо
застраховател по ал. 1, който е с отнет лиценз, за застрахователни събития, възникнали
извън територията на Република България
по задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, за бюрото
възниква вземане към Гаранционния фонд за
всяко плащане, извършено от бюрото след датата на решението на комисията за отнемане
на лиценза на застрахователя, при условие
че в срок 60 дни от отправяне на искането
за възстановяване на съответната сума от
бюрото към застрахователя, последният не е
възстановил тази сума на бюрото или бюрото
не се е удовлетворило за извършеното от него
плащане чрез банковата гаранция по чл. 508,
ал. 2 или презастрахователните договори на
застрахователя или на бюрото. Гаранционният
фонд възстановява на бюрото от Обезпечи-
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телния фонд дължимата от застрахователя
сума по искането за възстановяване в срок
15 дни от датата на предявяване на вземането
към Гаранционния фонд. След плащането от
страна на Гаранционния фонд той встъпва в
правата на бюрото, в качеството му на удов
летворен кредитор.“
§ 83. В чл. 568, ал. 1 след думите „несъстоятелността на застрахователя“ се добавя
„освен в случаите по чл. 565, ал. 6“.
§ 84. В чл. 579 се създават ал. 5 – 7:
„(5) Комисията може да определи с наредба
изисквания за предоставянето на информация
за застрахователните продукти, предлагани
и разпространявани на пазара в Република
България или от разпространители на застрахователни продукти от Република България
в други държави членки.
(6) При приемането на наредбата по ал. 5
комисията може да приложи мерки за облекчение или координация на наблюдението на
пазара на застрахователни продукти, приети
от Европейския орган в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97.
(7) За нуждите на наблюдението на пазара
на застрахователни продукти заместник-председателят може да изисква по конкретен повод
всяка информация, свързана с разпространението на застрахователни продукти, от всеки
разпространител на застрахователни услуги,
който извършва дейност в Република България,
както и от трети лица, като определя нейния
вид, обем и форма.“
§ 85. В чл. 581 се създават ал. 6 – 10:
„(6) По ред, определен с наредбата по
чл. 30, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, комисията по предложение
на заместник-председателя оповестява на
официалната си страница в интернет приложените принудителни административни мерки,
свързани с разпространението на застрахователни продукти, когато това е предвидено в
този кодекс или в правото на Европейския
съюз, както и наложените административни
наказания, свързани с разпространението на
застрахователни продукти, а също и резултата
от обжалването на приложените принудителни
административни мерки или на наложените
административни наказания. Информацията,
която подлежи на оповестяване по изречение
първо, включва най-малко данни за нарушението, нарушителя, приложената мярка или
наложеното наказание.
(7) Комисията по предложение на заместник-председателя може да вземе решение да
не оповестява информацията по ал. 6 или да я
публикува в обобщен вид, когато прецени, че:
1. публикуването на лични данни за физическо лице и идентификационни данни
за юридическо лице, на което е наложена
санкция, не съответства на тежестта на извършеното нарушение;
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2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или може да
повлияе на висящо наказателно производство;
3. публикуването би причинило прекомерни
вреди на засегнатите лица.
(8) Оповестяването по ал. 6 се отлага за
подходящ срок, ако има вероятност обстоятелствата по ал. 7 да отпаднат.
(9) Когато е предвидено в правото на
Европейския съюз, комисията уведомява Европейския орган за всяка приложена мярка,
съответно за всяко наложено административно
наказание по ал. 6:
1. подлежащи на публикуване едновременно
с публикуването им;
2. неподлежащи на публикуване на основание ал. 7 или чието публикуване е отложено
на основание ал. 8;
3. които са били обжалвани, както и за
изхода от обжалването.
(10) Когато е предвидено в правото на Европейския съюз, комисията предоставя ежегодно
обобщена информация на Европейския орган
относно приложените мерки или наложените
наказания за нарушение на разпоредбите на
този кодекс и на актовете по прилагането му.“
§ 86. В чл. 585 ал. 8 се изменя така:
„(8) Комисията обменя с компетентните
органи на другите държави членки всяка
необходима информация за осъществяване
на надзор върху дейността на разпространителите на застрахователни продукти, в т. ч.
относно тяхната добра репутация, професионални знания и умения, както и за наложени
санкции или други принудителни мерки,
свързани с разпространението на застрахователни продукти, и тази информация може
да доведе до прекратяване на регистрацията
на разпространителя.“
§ 87. В чл. 587 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. разпорежда на застрахователя или на
презастрахователя да прекрати взаимоотношенията си със застрахователен, презастрахователен посредник, посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, включително посредник, който извършва дейност по чл. 295, ал. 1.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Принудителните административни
мерки по ал. 2, т. 1 и 6 и ал. 3, т. 1, 6, 8, 12 и
13 могат да се прилагат и спрямо застрахователните брокери, застрахователните агенти
и посредниците, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност, включително спрямо посредниците, които извършват
дейност по чл. 295, ал. 1. Мерките се прилагат, когато нарушенията по ал. 1, т. 1 – 4
са допуснати с действия или бездействия на
съответния разпространител на застрахователни услуги, член на негов управителен или
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контролен орган, служител или акционер, или
съдружник, който притежава 10 или повече
на сто от капитала на разпространителя.
Принудителните административни мерки по
ал. 2, т. 1 могат да се прилагат спрямо лица,
които осъществяват дейност без лиценз или
разрешение, което се изисква по този кодекс.“
§ 88. В чл. 635 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „или застрахователен
агент“ се заменят със „застрахователен агент
или посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност“.
2. В ал. 6 и 7 думите „по реда на чл. 294,
ал. 3“ се заменят със „съгласно чл. 295, ал. 1“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) На застрахователен посредник, включително посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност – юридическо лице или едноличен търговец, който
предоставя права на лице, което не е негов
служител, както и застрахователен агент, включително посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, който
е физическо лице, което предоставя права на
друго лице да извършва дейност по продажба
на застрахователни продукти и събиране на
застрахователни премии или вноски, включително като му осигури достъп до информационна система на застраховател или като му
предостави бланка за издаване на полица или
за събиране на премия или вноска, се налага:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2 . и м у щ е с т в ен а с а н к ц и я о т 50 0 0 до
50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.“
§ 89. Създава се чл. 641а:
„Отговорност при неизпълнение на изисква
ният а при разпространение на инвестиционни
застрахователни продукти
Чл. 641а. (1) Когато във връзка с разпространение на инвестиционен застрахователен
продукт застраховател или застрахователен
посредник е извършил нарушение на разпоредбите на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151,
чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 291, 299а, 324, 325,
325а, 330, 333 или на глава тридесет и пета,
включително на актовете по чл. 340, т. 1 и 2
и чл. 342, ал. 12, на застрахователя или посредника се налага:
1. глоба от 2500 до 1 400 000 лв. – за физическо лице;
2. иму ществена санк ци я от 20 000 до
10 000 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието
по ал. 1, т. 1 е от 5000 до 1 400 000 лв., а по
ал. 1, т. 2 – от 40 000 до 10 000 000 лв.
(3) По отношение на член на управителния орган на застрахователния посредник
или застрахователя, който е отговорен за
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нарушението, заместник-председателят може
да постанови и временно лишаване от право
да се упражнява дейност по управление на
застрахователния посредник, съответно на
застрахователя, за срок до две години.“
§ 90. В чл. 647, ал. 4 накрая се добавя „при
спазване изискванията на чл. 648“.
§ 91. Създава се чл. 648:
„Правила за определяне на административните
наказания
Чл. 648. (1) При определянето на вида и
размера на административните наказания по
тази част заместник-председателят отчита
всички обстоятелства, които са от значение
по конкретния случай, включително, когато
е приложимо:
1. тежестта и продължителността на нарушението;
2. степента на отговорност на отговорното
за нарушението лице;
3. финансовото състояние на отговорното за
нарушението лице, определено според общия
финансов оборот на отговорното юридическо
лице или годишния доход на отговорното
физическо лице;
4. размера на получената печалба или
избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, както и размера на загубите,
претърпени от трети лица, и загубите, нанесени на финансовите пазари в резултат на
нарушението, доколкото техният размер може
да се определи;
5. степента на съдействие, което отговорното физическо или юридическо лице оказва
на компетентния орган;
6. предходни нарушения на отговорното
физическо или юридическо лице;
7. предприети мерки от отговорното физическо или юридическо лице след извършване
на нарушението за предотвратяване на повторно нарушение.
(2) За целите на ал. 1 заместник-председателят има право на достъп до данъчна и
осигурителна информация при условията и
по реда на чл. 74, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 92. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 10 буква „б“ се изменя така:
„б) в която пребивава застрахователният
посредник – физическо лице, съответно държавата членка, където е седалището на застрахователния посредник – юридическо лице, а ако
според националното му законодателство той
няма седалище – държавата членка, в която
се намира неговото главно управление; по отношение на лицата, които ежедневно пътуват
между държавата членка по своето пребиваване и държавата членка, в която извършват
своята дейност по разпространение, т.е. тяхна
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държава членка по месторабота, държавата
членка по произхода и по регистрацията е
държавата членка по месторабота.“;
б) точка 11 се изменя така:
„11. „Приемаща държава членка“ е държавата членка, различна от държавата членка
по произход:
а) в която застрахователят или презастрахователят има клон или предоставя услуги;
за застраховането държавата членка на предоставяне на услугите е държавата членка,
в която е разположен рискът, когато рискът
се покрива от застраховател или от клон,
намиращ се в друга държава членка;
б) където застрахователният, съответно презастрахователният посредник или посредникът,
предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност, има трайно присъствие
или установяване или предоставя услуги.“;
в) точка 13 се изменя така:
„13. „Клон“ е правна форма, под която
застраховател или презастраховател, или застрахователен посредник присъства трайно
на територията на държава членка, различна от държавата членка по произход, като
открива клон по смисъла на приложимото
право или като създава офис, управляван от
негови служители или от други лица, изрично
трайно овластени от застрахователя, презастрахователя или посредника да действат от
негово име.“;
г) в т. 32 след думите „ползвателя да съхранява информация“ се добавя „адресирана
лично до него“;
д) създава се т. 55:
„55. „Съвет“ е предоставянето на лична
препоръка на ползвател на застрахователни
услуги по негово искане или по инициатива
на разпрост ранител я на заст ра хователни
продукти във връзка с един или повече застрахователни договори.“
2. В § 4:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Минималните размери по чл. 305,
ал. 1, чл. 306, ал. 1, т. 1 и чл. 316, ал. 2 се
актуализират с регламенти на Европейската
комисия, приети на основание и в сроковете по
чл. 10, параграф 7 от Директива (ЕС) 2016/97.
Застрахователната сума по задължителните
застраховки по чл. 305, ал. 1, съответно по
чл. 316, ал. 2, е сумата, която е в сила съоб
разно съответния регламент на Европейската
комисия към датата на настъпване на застрахователното събитие, освен ако размерът на
застрахователната сума, вписана в застрахователната полица, е по-висок.“;
б) в ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с
„ал. 1 и 3“.
3. В § 7 се създават т. 9 и 10:
„9. Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския
парламент и Съвета от 20 януари 2016 г. от-
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носно разпространението на застрахователни
продукти (OB, L 26/19 от 2 февруари 2016 г.).
10. Директива (ЕС) 2018/411 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2018 г.
за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по
отношение на началната дата на прилагане
на мерките за транспониране от страна на
държавите членки (OB, L 76/28 от 19 март
2018 г.).“
§ 93. Създава се приложение № 3:
„ Приложение № 3
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Раздел І
Знания и умения за разпространение на продук
ти, покриващи рискове по общо застраховане по
смисъла на т. 1 – 18 от раздел ІІ, буква „A“ от
приложение № 1
1. Минимални необходими познания за условията на предлаганите застрахователни продукти,
включително допълнителните рискове, ако те са
покрити от тези продукти.
2. М и н и ма л н и необход и м и позна н и я за
приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като
законодателството за защита на потребителите,
относимото данъчно законодателство и относимото социално и трудово законодателство.
3. Минимални необходими познания за уреждането на застрахователни претенции.
4. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.
5. М и н и ма л н и необход и м и позна н и я за
оценяване на потребностите на ползвателя на
застрахователни услуги.
6. Минимални необходими познания за застрахователния пазар.
7. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.
8. Минимални необходими познания в област
та на финансите.
Раздел II
Знания и умения за разпространение на инвестиционни застрахователни продукти
1. Минимални необходими познания за инвестиционните застрахователни продукти, включително условията и нетните премии, и когато
е приложимо, гарантираните и негарантираните
плащания по полиците.
2. М и н и ма л н и необход и м и позна н и я за
предимствата и недостатъците на различните
инвестиционни варианти за ползвателя на застрахователни услуги.
3. Минимални необходими познания за финансовите рискове, поемани от ползвателя на
застрахователни услуги.
4. М и н и ма л н и необход и м и позна н и я за
застрахователните продукти, покриващи животозастрахователни рискове, и други спестовни
продукти.
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5. Минимални необходими познания за организацията и обезщетенията, гарантирани от
пенсионната система.
6. М и н и ма л н и необход и м и позна н и я за
приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като
законодателството за защита на потребителите
и относимото данъчно законодателство.
7. Минимални необходими познания за застрахователния пазар и за пазара на спестовни
продукти.
8. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.
9. М и н и ма л н и нео бход и м и позна н и я за
оценяване на потребностите на ползвателя на
застрахователните услуги.
10. Управление на конфликти на интереси.
11. Минима лни необходими познани я за
етичните бизнес стандарти.
12. Минимални необходими познания в областта на финансите.
Раздел III
Знания и умения за разпространение на продукти,
покриващи рискове по животозастраховане по
смисъла на раздел І от приложение № 1
1. Минимални необходими познания за застрахователните продукти, включително условията,
гарантираните плащания по полиците и когато
е приложимо, допълнителните рискове.
2. Минимални необходими познания за организацията и обезщетенията, гарантирани от
пенсионната система на съответната държава
членка.
3. Познания за приложимото застрахователно
договорно право, законодателство за защита на
потребителите, законодателство за защита на
данните, законодателство срещу изпирането на
пари и когато е приложимо, относимото данъчно законодателство и относимото социално и
трудово законодателство.
4. Минимални необходими познания за застрахователния пазар и други приложими пазари
на финансови услуги.
5. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.
6. Минимални необходими познания за оценяване на потребностите на потребителя.
7. Управление на конфликти на интереси.
8. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.
9. Минимални необходими познания в област
та на финансите.“

Допълнителна разпоредба
§ 94. В останалите текстове от кодекса
думите „търговския регистър“ се заменят с
„търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 95. До влизането в сила на наредбата
за утвърждаване на методиката по чл. 493а,
ал. 2 за определянето размера на обезщетенията за пострадалите лица и за увредените
лица по чл. 493а, ал. 3 за имуществените и
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неимуществените вреди вследствие на телесно
увреждане, съответно смърт на пострадалия,
включително за събития, настъпили преди
влизането в сила на този закон, се прилага
досегашният ред.
§ 96. (1) До влизането в сила на наредбата
за утвърждаване на методиката по чл. 493а,
ал. 2, обезщетението за претърпените неимуществени вреди на лицата по чл. 493а, ал. 4
се определя в размер до 5000 лв.
(2) До влизането в сила на наредбата за
у твърж даване на методиката по чл. 493а,
ал. 2, лицето, което отговаря за причинените
неимуществени вреди на лицата по чл. 493а,
ал. 4, дължи обезщетение в размера по ал. 1.
(3) Размерът на обезщетението за претърпените неимуществени вреди от лицата по
чл. 493а, ал. 4 за предявените от тях съдебни
претенции в периода от 21 юни 2018 г. до
влизането в сила на този закон се определя
по ал. 1, като тези лица могат да оттеглят
своите искове без съгласието на ответника и
не носят отговорност за разноски за прекратената част от иска.
§ 97. (1) В срок до 31 декември 2019 г. всеки
застрахователен брокер представя в комисията
актуален списък на членовете на управителния си орган, определени с решение на орган,
компетентен съгласно приложимия закон и
учредителния документ на брокера да отговарят
за и да управляват дейността по разпространение на застрахователни продукт и, като се
прилага и съответното решение, на лицата на
ръководна длъжност в брокера, отговорни за
извършване на дейностите по разпространение
на застрахователни продукти, и на своите служители, непосредствено заети с дейността по
разпространение на застрахователни продукти,
заедно с декларация, че всички посочени лица
отговарят на изискванията на чл. 303, ал. 2 и
чл. 304, ал. 1, за да изпълняват точно задачите
и задълженията си. Когато застрахователният
брокер – юридическо лице, не е определил едно
или повече лица от управителния му орган
да отговарят за и да управляват дейността по
разпространение на застрахователни продукти,
декларацията се отнася за всичките членове
на управителния му орган.
(2) В срок до 23 февруари 2019 г. всеки застраховател представя в комисията актуален
списък на застрахователните си агенти, както
и на членовете на управителните органи на
застрахователните агенти – юридически лица,
определени с решение на орган, компетентен
съгласно приложимия закон и учредителния
акт на агента, да отговарят за и да управляват
дейността по разпространение на застрахователни продукти, като се прилага и решение на
управителния орган, на лицата на ръководна
длъжност в застрахователния агент, отговорни
за извършване на дейностите по разпространение на застрахователни продукт и, и на служите-
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лите на застрахователните агенти – еднолични
търговци и юридически лица, непосредствено
заети с дейността по разпространение на застрахователни продукти. Представянето на
списъка се смята за удостоверяване, че всички
посочени лица отговарят на изискванията за
подходящи знания и умения по смисъла на
чл. 316, ал. 1, за да изпълняват точно задачите
и задълженията си. Когато застрахователният
агент – юридическо лице, не е определил едно
или повече лица от управителния му орган
да отговарят за и да управляват дейността
по разпространение на застрахователни продукти, удостоверяването се отнася за всички
членове на управителния му орган. В срока
по изречение първо застрахователните агенти
по чл. 319, ал. 2, изречение второ, предоставят
декларация за обстоятелствата по изречение
първо самос тоятелно.
(3) В срок до 23 февруари 2019 г. застрахователите представят в комисията актуални
списъци на посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна
дейност, подлежащи на регистрация, и на
посредниците по чл. 295, ал. 1, с които имат
сключен договор.
§ 98. В чл. 447 ал. 2 – 9 се прилагат за
всички договори за застраховка „Живот“, по
които бъдат отправени уведомления за прекратяването им на основание чл. 447, ал. 3,
включително сключените преди влизането в
сила на този закон.
§ 99. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г.
и бр. 7, 15, 24, 27 и 77 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 думите „и застрахователните агенти“ се заменят със „застрахователните агенти и посредниците, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност“.
2. В чл. 4, ал. 6 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
3. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 23 думите „взема решения за
сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация“ се заменят със
„сътрудничи и обменя информация“, а след
думите „Регламент 1060/2009“ се поставя
запетая и се добавя „като за целта взема
решения за сключване на споразумения за
сътрудничество и обмен на информация“;
б) в ал. 7 след думите „по ал. 1, т. 5 и
6“ се добавя „когато се отнасят до сливане,
вливане, отделяне, разделяне и доброволно
прекратяване на поднадзорни лица“.
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4. В чл. 20 ал. 4 и 5 се изменят така:
„(4) При постъпване на работа всички
служители подават декларация, че за тях
не са налице обстоятелствата по ал. 3, като
обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява
служебно. Декларацията за несъвместимост
се подава при условията и по реда на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(5) Всички служители с изключение на
тези, заемащи технически длъжности, подават
декларации за имущество и интереси по чл. 35
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество в сроковете и при условията и по
реда, предвидени в него.“
5. В чл. 30, ал. 1:
а) в т. 12 след думите „и застрахователните
агенти“ се заменят със „застрахователните
агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност“;
б) точка 16 се отменя.
6. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) в раздел I:
аа) в т. VI, ред 17 думите „всеки етап от“
се заличават;
бб) в т. VII, ред 5 думите „за всеки модул
от изпита“ се заменят със „за явяване на всеки
модул от изпита“, а думите „всеки етап от“
се заличават;
б) в раздел II:
аа) в т. I се създава ред 35а:
„
35а. от посредник, предлагащ застрахователни продукти като
допълнителна дейност, вписан в
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12:
– юри д и ческо л и це и ЕТ с
премиен приход през предходн ат а к а лен д арн а г од и н а до
1 000 000 лв.

250 лв.

– юри д и ческо л и це и ЕТ с
премиен приход през предходната ка лен дарна година на д
1 000 000 лв.

500 лв.

– физическо лице

25 лв.

“
бб) в т. IV се създава изречение второ:
„Задълженото лице за внасяне на таксата по
т. I, ред 35а е посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, но таксата може да се внесе и от
застраховател, за който лицето посредничи.“;
в) в раздел IV:
аа) в т. IV, изречение второ думите „и т. VI,
ред 15“ се заменят с „т. VI, редове 15 и 17
и т. VII, ред 5“, думите „а тази по раздел I,
т. VI, ред 17 и т. VII, ред 5“ се заменят с „а
тази по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, редове 15
и 17 и т. VII, ред 5“ и след думата „признава“
се добавя „квалификацията, съответно“;
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бб) в т. XI, изречение второ думата „съответното“ се заменя със „задълженото“.
§ 100. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от
2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52
от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и
59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от
2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25,
59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г.,
бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г. и
бр. 15 и 77 от 2018 г.) в приложението към
чл. 9, ал. 1, т. 2 в т. 2 след думите „Застрахователна дейност“ се добавя „дейност като
презастраховател, дейност като схема със
специална цел за алтернативно прехвърляне
на застрахователен риск“.
§ 101. В срок до 6 месеца от влизането
в сила на този закон Гаранционният фонд
подготвя проект на методиката по чл. 493а,
ал. 2 и я предоставя на комисията, министъра
на здравеопазването и министъра на труда и
социалната политика.
§ 102. Наредбата по чл. 493а, а л. 2 се
приема в срок до една година от влизането
в сила на този закон.
§ 103. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 35 относно чл. 304, ал. 3,
който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
10455

УКАЗ № 282
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Актуализираното
общо споразумение за създаване на рамка
за управление и обвързаност с условия за
Механизма за бежанците в Турция между
държавите – членки на Европейския съюз,
и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, приет от 44-то
Народно събрание на 23 ноември 2018 г.
Издаден в София на 29 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за ратифициране на Актуализираното общо
споразу мение за създаване на рамк а за
у п ра в ление и обвърза нос т с ус лови я за
Механизма за бежанците в Турция между
държавите – членки на Европейския съюз,
и Европейската комисия и образеца на сер�
тификат за финансов принос
Член единствен. Ратифицира Актуализираното общо споразумение за създаване на
рамка за управление и обвързаност с условия
за Механизма за бежанците в Турция между
държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат
за финансов принос, одобрени от Европейската
комисия и представителите на правителствата
на държавите членки на 18 юли 2018 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 ноември 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
10456

РЕШЕНИЕ

за изменение и допълнение на Енергийната
стратегия на Република България до 2020 г.
(ДВ, бр. 43 от 2011 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема изменения и допълнения на Енер�
гийната стратегия на Република България до
2020 г. (ДВ, бр. 43 от 2011 г.), както следва:
1. Във встъпителната част на Стратегията
„ПОГЛЕД КЪМ 2020 г.“ след изречението:
„България трябва да се позиционира стабилно на регионалната енергийна карта и
да реализира възможностите за износ на
електрическа енергия за страните от региона,
включително Турция, Гърция, Италия и др.“
се създават следните изречения: „За развитие
на конкурентен пазар на природен газ, в контекста на европейските цели за изграждане
на взаимосвързан и единен общоевропейски
газов пазар, ще бъдат предприети действия
за реализиране на концепция за изграждане
на газоразпределителен център (хъб) на територията на България, която е в синхрон с
проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за
развитие на газовата инфраструктура в Европа,
в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и
маршрутите на доставка на природен газ.
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Освен разширение на съществуващата газова
инфраструктура, с цел осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването
на газов хъб в страната, ще бъде създадена
ликвидна и функционираща газова борса.“
2. Създава се нов раздел VІІ:
„VІІ. ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СИГУРНОСТТА
Н А ДОСТА ВК ИТЕ, ОСИГ У РЯВА НЕ Н А
ЛИКВИДЕН И КОНКУРЕНТЕН ПАЗАР НА
ПРИРОДЕН ГАЗ И РАЗВИТИЕ НА ГАЗО
ПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Концепцията за изграждане на газоразпределителен център (хъб) на територията на
България е основана на идеята от различни
входни точки на газопреносната система да
постъпват значителни количества природен газ
от различни източници с цел търгуването им
на хъба, както и за по-нататъшно транспортиране, като в същото време в тази точка се
организира и пазарно място за търговия с газ
(газова борса), където всеки пазарен участник
би могъл да извършва сделки с природен газ
на пазарен принцип.
Тази концепция ще се реализира чрез изпълнение на проект за изграждане на газов
хъб „Балкан“, който е в съответствие с нуждите на региона, идентифицирани от Групата
на високо равнище за газова свързаност на
Централна и Югоизточна Европа (CESEC),
както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз. Създаването на газов хъб цели чрез
изграждане на необходимата газопреносна
инфраструктура да се свържат пазарите на
природен газ на страните членки в регио
на – България, Гърция, Румъния, Унгария,
Хърватия, Словения, и през тях пазарите на
страните членки от Централна и Западна
Европа, както и на договарящите се страни
от Енергийната общност – Сърбия, Украйна,
Република Македония, Босна и Херцеговина и
др., като по този начин допринесе за постигането на основните приоритети на европейската
енергийна политика.
Реализацията на концепцията ще допринесе
за достигане на следните стратегически цели:
• Запазване ролята на България на газовата
карта на Европа;
• Запазване ролята на България като основна държава, осигуряваща входни количества
и търговия с природен газ, както и трансграничен пренос за региона и Европейския съюз;
• Обезпечаване на сигурността на доставките на природен газ не само за България, а
и за Европа и региона;
• Развитие на пазара на природен газ в
България и региона;
• Осигуряване на подходяща пазарна среда
за организирана търговия с природен газ на
пазарен принцип;
• Създаване на ликвиден, конку рентен
пазар на природен газ като място за свободна
търговия и сключване на сделки по прозрачен
и недискриминационен начин;
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• Осигуряване на възможност за краткосрочна търговия със значителни обеми
газ, сключване на сделки по прозрачен и
недискриминационен начин, чрез които да
се достигне високо ниво на ликвидност на
пазара на природен газ;
• Диверсификация на доставките на природен газ чрез осигуряване на допълнителни
маршрути и източници на доставка;
• Създаване на условия за насърчаване на
конкуренцията в полза на крайните клиенти;
• Получаване на дългосрочни икономичес
ки ползи от развитието на пазара и конкурентната търговия с природен газ.
За достигането на идентифицираните стратегически цели за развитие на конкурентен
пазар на природен газ в България, както и за
обезпечаване на сигурността на доставките
за страната и региона и обезпечаване получаването на дългосрочни икономически ползи,
в отговор на изразените нужди и планове за
развитие на участниците на регионалния газов
пазар от страна на българския газоп реносен
оператор „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да бъдат
предприети следните основни дейности:
1. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ –
ЕА Д, да предприеме всичк и необходими
дейс т ви я п ри спазва не на п ри лож и мо т о
българско и общностно законодателство за
реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, от българо-турската граница до
българо-сръбската граница, в това число от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, по реда на Закона
за обществените поръчки да бъдат стартирани обществени поръчки с цел изграждане
до края на 2019 г. на допълнителна линейна
газопреносна инфраструктура на територията
на Република България за обект „Разширение
на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“, включително открита процедура за
възлагане на обществена поръчка за доставка
на необходимите материали и оборудване,
инвестиционно проектиране – фаза работен
проект, изграждане и въвеждане в експлоатация с прогнозна стойност 2 286 000 000 лв.
без ДДС. Договорът за изпълнение на обществената поръчка с цитираното по-горе
наименование да влезе в сила при наличие на
следните условия: взето окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта
в резултат резервиран капацитет, осигуряващ
необходимата доходност на проекта (успешен
икономически тест в рамките на ангажиращата
фаза от процедурата „Open Season“ и съответното сключване на обвързващ/и договор/и за
резервиране на капацитет).
2. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ –
ЕА Д, да предприеме всичк и необходими
действия за създаване на газова борса за
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осигуряване на подходяща пазарна среда за
осъществяване на газов хъб „Балкан“ чрез
учредяване на дъщерно дружество.
3. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ –
ЕАД, да предприеме необходимите действия
за започване на процедура за придобиване на
акционерно участие в изграждането на новия
терминал за втечнен природен газ (LNG терминал) в Александруполис, Гърция.
4. До края на 2018 г. „Булгартрансгаз“ –
ЕАД, да предприеме необходимите действия
за преструктуриране на действащия дългосрочен договор за пренос № 643/00157629/210215
от 27 април 1998 г. на основание подписано
допълнително споразумение с ООО „Газпром
експорт“, в съответствие с което ООО „Газпром
експорт“ да освободи резервирания капацитет
от входна точка Негру вода до изходна точка
Малкочлар, съответно да бъде освободен от
задължението за заплащане на договорената
тарифа за този участък, считано от пуска в
експлоатация на проекта за допълнителен
капацитет на границата България/Турция и
България/Сърбия, само и единствено в случай, че този допълнителен капацитет бъде
дългосрочно резервиран (15/20 г.) в рамките
на прозрачна процедура и заплащан от ООО
„Газпром експорт“, при сключване на нов
дългосрочен договор за пренос.
5. „Булгартрансгаз“ – ЕАД, да предприеме
всички необходими действия при спазване на
приложимото българско и общностно законодателство за осигуряване на необходимия
финансов ресурс за изпълнение на проект за
„Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, от българо-турската граница до българо-сръбската граница“
за създаване на ликвидна и функционираща
газова борса и за осигуряване на акционерно у частие на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д, в
изграждането на новия терминал за втечнен
природен газ (LNG терминал) в Александруполис, Гърция.“
3. Досегашният раздел VІІ става раздел VІІІ.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 30 ноември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10771
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Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 5 декември 2018 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10772

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Красимир Неделчев Минчев от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Украйна.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10802

УКАЗ № 284
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Костадин Ташев Коджабашев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Украйна със седалище
в Киев.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10803

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител

УКАЗ № 285

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

На основание чл. 102, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 136, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Ивайло Ангелов Московски като народен представител
от Петнадесети изборен район – Плевенски.

ПОС ТА НОВЯВА М:
В Указ № 85 от 2012 г. за утвърждаване
на длъжностите във Въоръжените сили на
Република България и Националната служба
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за охрана, изискващи висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 17 и 37 от 2013 г.; попр., бр. 40 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2014 г., бр. 26 и 53 от
2016 г., бр. 7 и 54 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.)
в приложението към т. 1 се правят следните
допълнения:
1. След ред 27а се създава ред 27б:
„
27б. Директор на дирекция Бри га ден г ене„О т б р а н и т е л н а п о л и- ра л (Фло т и лен
тика и планиране“ – от адмирал)
1 януари 2019 г.

„

2. След ред 33а се създава ред 33б:

33б. Заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в
Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел,
Белгия – от 1 януари 2019 г.

“

Бригаден
генерал
(Флотилен
адмирал)

“
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
10805

УКАЗ № 286
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 160, ал. 1, т. 6,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам флотилен адмирал Димитър
Василев Йорданов от длъжност та Началник на щаба на Съвместното командване
на силите и от военна служба, считано от
8 декември 2018 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
10806
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УКАЗ № 287
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам бригаден генерал Валентин
Игнатов Кръстев на длъжността Началник на
щаба на Съвместното командване на силите,
считано от 17 януари 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
10807

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Николай Георгиев Николов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Кралство
Саудитска Арабия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10808

УКАЗ № 289
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Иванов Абаджиев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Кралство Саудитска
Арабия със седалище в Рияд.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 декември 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10809
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи:
a) по „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на
кадастъра и имотния регистър, подобряване
качеството на превантивния и текущ контрол
в строителството и на строителните продукти“,
бюджетна програма „Геодезия, картография
и кадастър“, с 1 600 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“, с 1 155 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура,
свързана с подобряване на транспортната
достъпност и интегрираното управление на
водните ресу рси и геозащита“, бюджетна
програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и
канализация“, с 2 755 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10813
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за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2018 г. за изплащане на минимални ди�
ференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2018 г. в размер 25 483 лв. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата
и по културата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 25 483 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета
на Министерството на културата за 2018 г.
(2) Със сумата 25 483 лв. да се увеличават
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2018 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10814
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране
и контрол на миграционните процеси“, с
1 207 000 лв.;
б) „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“, с 6 694 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на
обществения ред и превенция“, с 4 726 000 лв.;
б) „Политика в областта на управлението
и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи“ с 3 175 000 лв., в
т. ч. по бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ – с 1 149 000 лв., по бюджетна програма
„Медицинско обслужване“ – с 1 334 000 лв., и
по бюджетна програма „Научни изследвания
и разработки, обучение и квалификация“ – с
692 000 лв.
Чл. 2. Министърът на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2018 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10815
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РЕШЕНИЕ № 880
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ�
ник за концесионер на морски плаж „Ривиера“,
община Варна, област Варна
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 629
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга на морски плаж „Ривиера“, община
Варна, област Варна (ДВ, бр. 74 от 2018 г.),
проведен на 18 октомври 2018 г. конкурс за
определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса,
назначена със Заповед № Р-144 на министърпредседателя от 20 септември 2018 г., доклад
на председателя на конкурсната комисия за
резултатите от конкурса и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Ривиера“, община Варна, област Варна, и
за концесионер на морския плаж – „Ривиера“ – АД, с ЕИК 103002712, със седалище
гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методика за определяне
на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти на концесия по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.;
посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно
предложения от „Ривиера“ – АД, размер на
отчисленията на базата за изчисляване на
размера на концесионното плащане (роялти) 13,60 на сто без данък върху добавената
стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции за подобряване на пешеходния достъп
до морския плаж и за указателни табели с
информация относно осигурения свободен
достъп до морския плаж в размер 78 456 лв.
с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
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3.1. Да сключи концесионен договор с „Ривиера“ – АД, в едномесечен срок от влизането
в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 629
на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „Ривиера“ – АД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10793

РЕШЕНИЕ № 881
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ�
ник за концесионер на морски плаж „Река
Вая“, община Несебър, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение
№ 646 на Министерския съвет от 2018 г. за
откриване на процедура за предоставяне на
концесия за услуга на морски плаж „Река
Вая“, намиращ се в община Несебър, област
Бургас (ДВ, бр. 76 от 2018 г.), проведен на
25 октомври 2018 г. конкурс за определяне на
концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със
Заповед № Р-148 на министър-председателя
от 1 октомври 2018 г., доклад на председателя
на конкурсната комисия за резултатите от
конкурса и мотивиран доклад на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Река Вая“, община Несебър, област Бургас,
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и за концесионер на морския плаж – „ВА Я
ДИР“ – ООД, с ЕИК 201205679, със седалище
гр. София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методика за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия
по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
приета с Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.;
посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно
предложения от „ВА Я ДИР“ – ООД, размер
на отчисленията на базата за изчисляване
на размера на концесионното плащане (роялти) 4,50 на сто без данък върху добавената
стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
от 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции
за подобряване на достъпа до морския плаж
в размер 1 764 600 лв. с ДДС за целия срок
на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„ВАЯ ДИР“ – ООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 646 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „ВАЯ ДИР“ – ООД, оферта за участие в
конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10794
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РЕШЕНИЕ № 882
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участ�
ник за концесионер на морски плаж „Албена“,
община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във
връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, Решение № 630
на Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия
за услуга на морски плаж „Албена“, община
Балчик, област Добрич (ДВ, бр. 74 от 2018 г.),
проведен на 18 октомври 2018 г. конкурс за
определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса,
назначена със Заповед № Р-145 на министърпредседателя от 20 септември 2018 г., доклад
на председателя на конкурсната комисия за
резултатите от конкурса и мотивиран доклад
на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Албена“, община Балчик, област Добрич, и
за концесионер на морския плаж – „Албена“ – АД, с ЕИК 834025872, със седалище – област Добрич, община Балчик, с. Оброчище.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методика за определяне на
минималния размер на концесионно плащане
за морските плажове – обекти на концесия по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм.
и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „Албена“ – АД, размер на отчисленията
на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 13,10 на сто
без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер до
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Албена“ – АД, в едномесечен срок от влизането
в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
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3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 630 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената от
„Албена“ – АД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно законосъобразността му пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10795

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

за контрол и управление на корабнит�����
e����
ба�
ластни води и седименти
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 16 март 2018 г. – ДВ,
бр. 28 от 2018 г. В сила за Република България
от 30 юли 2018 г.)
Страните по настоящата Конвенция,
Припомняйки Член 196, т. 1 от Конвенцията
на Организацията на обединените нации по
морско право, която постановява, че „Държавите вземат всички мерки, необходими,
за да предотвратят, намалят и контролират
замърсяването на морската среда, дължащо
се на такова използване на технологии под
тяхна юрисдикция или контрол, или на преднамерено или случайно въвеждане на такива
видове организми, които са чужди или нови
за някоя конкретна част на морската среда
и които могат да предизвикат в тази част
значителни и вредни изменения.“,
Отбелязвайки основните задачи на Конвенцията за биологично разнообразие (CBD) от
1992 г., както и че преносът и въвеждането на
вредни водни организми и патогенни организми чрез корабните баластни води заплашва
запазването и устойчивото използване на
биологичното разнообразие, както и решение
IV/5 на Конференцията на Страните (COP 4)
от 1998 г. по CBD относно опазването и устойчивото използване на морските и крайбрежните екосистеми, а така също и решение
VI/23 на Конференцията на Страните (COP 6)
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от 2002 г. по CBD за чужди растителни и
животински видове, които заплашват екосистемите, местообитанията или видовете,
включващи ръководни принципи за борба с
инвазивни видове,
Отбелязвайки освен това, че Конференцията на Организацията на обединените нации
за Околната среда и развитие (UNCED) от
1992 г. препоръча на Международната Морска
Организация (Организацията) да обмисли приемането на подходящи правила за изхвърляне
на корабни баластни води,
Имайки предвид превантивния подход, изложен в Принцип 15 от Декларацията от Рио
за околната среда и развитието и посочени в
Резолюция MEPC.67(37), приета от Комитета
по опазване на морската среда на Организацията на 15 септември 1995 г.,
Имайки също предвид, че Световната среща
на върха по устойчиво развитие от 2002 г., в
параграф 34(b) от своя План за изпълнение,
призовава за действия на всички нива, за да се
ускори разработването на мерки за справяне с
инвазивните чужди видове в баластните води,
Съзнавайки, че неконтролираното изхвърляне на баластни води и седименти от кораби
е довело до пренасянето на вредни водни организми и патогени, причиняващи вреди или
щети на околната среда, човешкото здраве,
имущество и ресурси,
Потвърждавайки значението, което е отделено на този въпрос от Организацията чрез
резолюциите на Общото є събрание А.774(18)
от 1993 г. и А.868(20) от 1997 г., приети с цел
справяне с последиците от пренасянето на
вредни водни организми и патогени,
Потвърждавайки също, че няколко държави са предприели индивидуални действия с
цел предотвратяване, свеждане до минимум
и в крайна сметка премахване на рисковете
от въвеждане на вредни водни организми и
патогени от кораби, които посещават техни
пристанища, а също така, че бидейки от световен мащаб, този проблем изисква действия,
основаващи се на приложими в цял свят
правила заедно с насоки за ефективното им
прилагане и еднакво тълкуване,
Желаейки да се продължи разработването
на по-безопасни и по-ефективни възможности
за управление на баластните води, които да
доведат до продължаващо предотвратяване,
ограничаване и окончателно премахване на
преноса на вредни водни организми и патогени,
Решени да п редо т вратя т, ог рани чат и
окончателно да премахнат рисковете за околната среда, човешкото здраве, имущество и
ресурси, произтичащи от преноса на вредни
водни организми и патогени, чрез контрол
и управление на корабните баластни води
и седименти, както и да избегнат нежелани
странични ефекти от осъществяването на
такъв контрол и да насърчат развитието на
свързани с проблема знания и технологии,
Намирайки, че тези цели могат най-добре
да бъдат постигнати чрез сключване на Международна конвенция за контрол и управление
на корабните баластни води и седименти,
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Се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
За целите на тази Конвенция, освен ако
изрично не е предвидено друго:
1. „Администрация“ означава правителството на държавата, под чиято юрисдикция се
експлоатира корабът. По отношение на кораба,
който има право да плава под знамето на дадена
държава, администрацият а е правителството
на тази държава. По отношение на плаващи
платформи, заети с промишленото проучване
и експлоатацията на повърхността на морското
дъно и в неговите недра, прилежащи на брега,
над които крайбрежната държава осъществява
суверенни права за целите на промишленото
проучване и експлоатацията на неговите природни ресурси, включително и плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи съоръжения
за производство, складиране и разтоварване
(FPSO), администрацията е правителството на
съответната крайбрежна държава.
2. „Баластна вода“ означава водата със
суспендираните в нея частици, взета на борда
на кораба, за да се контролира диферентът,
кренът, газенето, устойчивостта или напреженията на кораба.
3. „Управление на баластни води“ означава
механични, физични, химични и биологични
процеси, било то самостоятелно или в комбинация, с цел да се отстрани, обезвреди или
да се избегне приемането или изхвърлянето
на вредни водни организми и патогени в баластните води и седименти.
4. „Свидетелство“ означава Международното свидетелство за управление на баластните води.
5. „Комитет“ означава Комитета по опазване на морската среда на Организацията.
6. „Конвенция“ означава Международната
конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти.
7. „Бруто тонаж“ означава брутния тонаж,
изчислен в съответствие с правилата за измерване на тонажа, дадени в приложение I
(Annex I) към Международната конвенция за
измерване тонажа на корабите от 1969 г. или
всяка заместваща я Конвенция.
8. „Вредни водни организми и патогени“
означава водни организми или патогени, които, ако бъдат внесени в морето, включително
в речните устия или в сладководни течения,
могат да създадат опасност за околната среда,
човешкото здраве, имущество или ресурси, да
нарушат биологичното разнообразие или да
попречат на друго законосъобразно използване
на такива райони.
9. „Организация“ означава Международната
морска организация (IMO).
10. „Генерален секретар“ означава Генералния секретар на Организацията.
11. „Седименти“ означава веществата,
утаили се от баластните води на даден кораб.
12. „Кораб“ означава плавателен съд от
всякакъв тип, работещ във водна среда и
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вк лючва съдове, като: потопяеми съдове,
плавателни средства, плаващи платформи,
плаващи складови съоръжения (FSUs) и плаващи съоръжения за производство, складиране
и разтоварване (FPSOs).
Член 2
Общи задължения
1. Страните се задължават да изпълняват в
пълен обем разпоредбите на настоящата Конвенция и Анекса към нея, за да се предотврати,
сведе до минимум и в крайна сметка елиминира пренасянето на вредни водни организми
и патогени чрез контрола и управлението на
корабните баластни води и седименти.
2. Анексът съставлява неразделна част от
настоящата Конвенция. Всяко позоваване на
настоящата Конвенция означава едновременно
и позоваване на Анекса, освен ако изрично
не е предвидено друго.
3. Никаква част от настоящата Конвенция
не трябва да се тълкува като пречка за дадена страна да предприема индивидуално или
съвместно с други страни по-строги мерки за
предотвратяване, намаляване или премахване
преноса на вредни водни организми и патогени чрез контрол и управление на корабните
баластни води и седименти при спазване на
международното право.
4. Страните ще се стремят да си сътрудничат с цел ефективно въвеждане, спазване
и прилагане на настоящата Конвенция.
5. Страните се задължават да насърчават
по-натат ъшното развитие на стандартите
за у правление на баластните води с цел
предотвратяване, ограничаване и в крайна
сметка премахване на преноса на вредни
водни организми и патогени чрез контрола
и управлението на корабните баластни води
и седименти.
6. Страните, предприемащи действия по
настоящата Конвенция, ще се стремят да не
увреждат и нанасят щети както на собствената
си околна среда, човешко здраве, имущество
и природни богатства, така и на тези на други
страни.
7. Страните гарантират, че използваните
от тях практики по управление на корабни
баластни води в съответствие с Конвенцията няма да причиняват по-голяма вреда от
тази, която предотвратяват на околната среда,
човешкото здраве, имущество и природни
богатства на собствената си държава, както
и тези на други държави.
8. Страните ще насърчават корабите, които
имат право да плават под тяхно знаме и към
които се прилага настоящата Конвенция, да
избягват, доколкото е практически възможно, да приемат баластна вода с потенциално
вредни водни организми и патогени, както и
седименти, които могат да съдържат такива
организми, включително чрез насърчаване
на подходящото прилагане на препоръките,
разработени от Организацията.
9. Страните ще се стремят да си сътрудничат под егидата на Организацията за справяне

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

със заплахите и рисковете за чувствителни,
уязвими или застрашени морски екосистеми
и биологичното разнообразие в райони извън
границите на националните юрисдикции, отчитайки правилата за управление на корабните
баластни води.
Член 3
Прилагане
1. Ако в настоящата Конвенция не е изрично
предвидено друго, Конвенцията се прилага за:
(а) кораби, които имат право да плават
под знамето на някоя от страните по
Конвенцията; и
(b) кораби, които нямат право да плават
под знамето на някоя от страните по
Конвенцията, но се експлоатират по
пълномощия на такава страна.
2. Настоящата Конвенция не се прилага за:
(а) кораби, които не са проектирани или
построени да приемат баластни води;
(b) кораби на страна, които се експлоатират само във води под юрисдикцията
на тази страна, освен ако страната
реши, че изхвърлянето на баластни
води от такива кораби ще наруши или
увреди нейната околна среда, човешко здраве, имущество или природни
ресурси или тези на съседни и други
държави;
(c) кораби на страна, които се експлоатират само във води под юрисдикцията на друга страна, при условие
че са упълномощени от последната
страна за такова изключване; никоя
страна не може да предоставя такива
пълномощия, ако това би нарушило
или увредило нейната околна среда,
човешко здраве, имущество или ресурси или и тези на съседни и други
държави; всяка страна, непредоставяща такива пълномощия, следва да
уведоми Администрацията на такъв
кораб, че настоящата Конвенция е
приложима за съответния кораб;
(d) кораби, които се експлоатират само
във води под юрисдикцията на една
от страните и в открито море, с
изключение на кораби, които не са
получили разрешение в съответствие
с подпараграф (c), освен ако тази
страна прецени, че изхвърлянето на
баластни води от такива кораби ще
наруши или увреди нейната околната
среда, човешкото здраве, имущество
или ресурси или и тези на съседни
и други държави;
(e) военни кораби, спомагателни военни
кораби или други кораби, принадлежащи на държавата или експлоатирани от нея и използвани към момента
изк лючително за правителствена
нетърговска дейност; но всяка страна
трябва да гарантира чрез предпремане на съответни мерки, ненанасящи вреда на експлоатацията или
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експлоатационните възможности на
такива кораби, нейна собственост
или експлоатирани от нея, щото
тези кораби да действат, доколкото
това е целесъобразно и практически
възможно, по начин, съвместим с
настоящата Конвенция; и
(f) постоянния баласт, представляващ
баластни води в запечатани танкове
на кораба, неподлежащи на изхвърляне.
3. По отношение на корабите на държавите,
които не са страни по настоящата Конвенция,
страните следва да прилагат изискванията на
тази Конвенция, за да гарантират, че такива
кораби няма да се ползват от по-благоприят
ни условия.
Член 4
Контрол върху преноса на вредни водни ор�
ганизми и патогени чрез корабните баластни
води и седименти
1. Всяка страна ще изисква от корабите, към
които е приложима настоящата Конвенция и
които имат право да плават под нейното знаме
или се експлоатират под нейни пълномощия,
да съответстват на изискванията, изложени
в тази Конвенция, включително и на приложимите стандарти и изисквания от Анекса,
и да предприемат ефективни мерки, за да се
гарантира, че те отговарят на тези изисквания.
2. Всяка страна, надлежно отчитайки своите специфични условия и възможности, ще
разработи национални политики, стратегии
или програми за управление на корабните
баластни води в своите пристанища и в акваториите под своя юрисдикция, които да
съответстват на настоящата Конвенция и да
насърчават постигането на целите є.
Член 5
Приемни съоръжения за седименти
1. Всяка страна се задължава да гарантира, че в определени от нея пристанища и
терминали, където се извършва почистване
или ремонт на баластни танкове, са осигурени подходящи съоръжения за приемане
на седименти при отчитане на Насоките,
разработени от Организацията. Тези приемни
съоръжения трябва да функционират, без да
създават излишно забавяне на корабите и
да осигуряват безопасно изхвърляне на седиментите, така че да не се застрашава или
уврежда околната среда, човешкото здраве,
имущество или ресурсите на съответната
страна или на други страни.
2. Всяка страна се задължава да уведоми
Организацията, за да бъдат осведомени трети
заинтересовани страни, за всеки случай, когато
за осигурените по параграф 1 съоръжения се
твърди, че са неподходящи.
Член 6
Научно-технически изследвания и мониторинг
1. Страните ще полагат усилия, самостоя
телно или съвместно, за да:
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(а) насърчават и улесняват научно-техническите проучвания на проблемите,
свързани с управлението на корабните
баластни води; и
(b) о с ъще с т вя ват мон и т ори н г върх у
въздействията от управлението на
баластните води в акваториите под
тяхна юрисдикция.
Такива проучвания и мониторинг трябва
да включват наблюдение, измерване, вземане
на проби, оценка и анализ на ефективността
и на неблагоприятните въздействия на всяка
използвана технология или методология, както и на вредните въздействия, причинени от
организми и патогени, за които е установено,
че са пренесени чрез корабни баластни води.
2. Всяка страна, за постигане целите на
настоящата Конвенция, ще насърчава достъпа
до такава информация на други страни, които
я поискат, свързана със:
(а) научни и технологични програми,
както и технически мерки, касаещи
управлението на баластни води; и
(b) ефективността на управлението на
баластни води, постигната в резултат
на програми за мониторинг и оценка.
Член 7
Прегледи и освидетелстване
1. Всяка страна гарантира, че корабите,
плаващи под нейно знаме или експлоатирани под нейна юрисдикция и подлежащи на
преглед и освидетелстване, са прегледани и
освидетелствани в съответствие с правилата
на Анекса.
2. Страна, въвела мерки съгласно Член 2.3
и раздел С от Анекса, няма право да изисква
допълнителен преглед и освидетелстване на
кораб на друга страна, както и Администрацията на кораба не е длъжна да извършва
преглед и освидетелстване на допълнителни
мерки, наложени от друга страна. Проверката за съответствие с такива допълнителни
мерки е ангажимент на страната, която ги
е въвела, като самата проверка не бива да
се използва като основание за необосновано
забавяне на кораба.
Член 8
Нарушения
1. Забранява се всяко нарушение на изиск
ванията на настоящата Конвенция, независимо от мястото на неговото извършване, като
санкциите за такова нарушение се определят
от законодателството на Администрацията на
съответния кораб. В случай че Администрацията е информирана за такова нарушение, тя
трябва да разследва случая и може да поиска
от докладващата страна да предостави допълнителни доказателства за предполагаемото
нарушение. Ако Администрацията се убеди,
че са налични достатъчно доказателства,
позволяващи да възбуди производство по отношение на предполагаемото нарушение, тя е
длъжна да предприеме необходимите дейст-
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вия за възбуждане на такова производство,
колкото е възможно по-скоро, в съответствие
със своето законодателство. Администрацията
своевременно информира страната, доклад
вала предполагаемото нарушение, както и
Организацията за всяко предприето действие.
Ако Администрацията не е предприела никакви действия в рамките на 1 година след
получаване на информацията, тя е длъжна
да информира за това страната, докладвала
предполагаемото нарушение.
2. Забранява се всякакво нарушение на
изискванията на настоящата Конвенция, извършено в рамките на юрисдикцията на страна
по Конвенцията, като санкциите за такова
нарушение се определят от законодателството
на тази страна. В случаите на извършване на
такова нарушение съответната страна:
(а) предприема действия за възбуждане
на производство в съответствие със
своето законодателство; или
(b) предоставя на Администрацията на
кораба наличната є за съответния
случай информация и доказателства,
които потвърж дават извършеното
нарушение.
3. Предвидените в законодателството на
страна по Конвенциията санкции съгласно
настоящия член трябва да бъдат достатъчно
строги, за да предотвратят нарушения на
тази Конвенция, независимо от мястото на
извършването им.
Член 9
Проверки на корабите
1. Кораб, към който се прилага тази Конвенция, докато е в пристанище или крайбрежен
терминал под юрисдикцията на друга страна
по Конвенцията, може да бъде подложен на
проверка, извършвана от длъжностни лица,
надлежно оправомощени от тази страна, с цел
да се установи дали корабът съответства на
Конвенцията. С изключение на предвиденото в параграф 2 от настоящия член подобна
проверка се ограничава до:
(а) проверка за наличие на борда на
кораба на валидно Свидетелство и
ако то е валидно, да се приема; и
(b) проверка на дневника за баластни
операции, и/или
(с) вземане на проби от корабните баластни води в съответствие с Насоките, разработени от Организацията;
независимо от продължителността на
времето, необходимо за извършване
на анализ на пробите, този период
от време не може да бъде използван
кат о основа н ие за необоснова но
забавяне на обработката, маневрите
или отплаването на кораба.
2. Когато даден кораб не разполага с валидно
Свидетелство или са налице явни основания
да се счита, че:
(а) състоянието на кораба или неговото
оборудване не съответства значително на данните, съдържащи се в
Свидетелството; или
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(b) капитанът или екипажът не са запознати с основни корабни процедури,
свързани с управлението на корабните баластни води, или не са въвели
такива процедури,
може да се извърши детайлна (задълбочена) проверка.
3. При обстоятелствата, посочени в параграф 2 от настоящия член, страната, извършваща проверката, предприема такива действия,
които да гарантират, че корабът няма да изхвърли баластните си води дотогава, докато
на борда му се създаде възможност това да
стане без заплаха от увреждане на околната
среда, човешкото здраве, имущество и ресурси.
Член 10
Установяване на нарушения и контрол на
корабите
1. Страните по Конвенцията си сътрудничат при установяване на нарушения и при
прилагане на разпоредбите на Конвенцията.
2. Ако се установи, че кораб е нарушил
изискванията на настоящата Конвенция, страната, под чието знаме корабът има право да
плава, и/или страната, в чието пристанище
или крайбрежен терминал се експлоатира този
кораб, може в допълнение към санкциите,
предвидени в Член 8, или действията, предвидени в Член 9, да предприеме стъпки за
предупреждение, за държане или недопускане
на кораба. Страната, в чието пристанище или
крайбрежен терминал се експлоатира корабът, обаче може да разреши на този кораб
да напусне пристанището или терминала, за
да изхвърли баластните си води или за да се
отправи към най-близкия подходящ кораборемонтен завод или приемно съоръжение,
при условие че това няма да застраши или
увреди околната среда, човешкото здраве,
имущество и ресурси.
3. Ако резултатът от пробоотбора, описан в
Член 9.1, параграф (с), сочи или потвърждава
информация, получена от друго пристанище
или крайбрежен терминал, че даден кораб
представл ява заплаха за околната среда,
човешкото здраве, имущество и ресурси, то
страната, в чиито акватории се експлоатира
този кораб, следва да забрани изхвърлянето
на корабните баластни води, докато заплахата
не бъде отстранена.
4. Всяка страна може също да извърши
проверка на кораб, когато влиза в пристанища
или крайбрежни терминали под нейна юрисдикция, по искане за разследване, постъпило
от друга страна по Конвенцията, придружено
с достатъчно доказателства за това, че корабът се експлоатира или е бил експлоатиран
в нарушение на изискванията на настоящата
Конвенция. Докладът от подобно разследване
се изпраща на поискалата го страна, както и
до компетентния орган от Администрацията
на съответния кораб, за да могат да бъдат
предприети подходящи мерки.
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Член 11
Уведомяване за контролни действия
1. Ако проверка, извършена съгласно Член 9
или 10, покаже нарушение на настоящата Конвенция, корабът трябва да бъде уведомен. На
Администрацията се изпраща доклад, включително всички доказателства за нарушението.
2. В случай че се предприемат действия в
съответствие с Член 9.3, 10.2 или 10.3, длъжностното лице, извършващо тези действия,
уведомява незабавно Администрацията на
съответния кораб в писмена форма, а ако това
е невъзможно – консула или дипломатическия
представител на страната, под чието знаме
плава корабът, за всички обстоятелства, предизвикали тези действия. В допълнение трябва
да се уведоми и признатата Организация,
отговорна за издаването на Свидетелството.
3. Освен страните, упоменати в параграф 2,
съответният контролен орган в държавата
на пристанището следва да предаде цялата
налична информация за нарушението на властите в следващото пристанище на кораба,
ако не е в състояние да предприеме действия,
превидени в Член 9.3, 10.2 или 10.3, или ако
корабът е получил разрешение да отплава
към следващото пристанище на посещение.
Член 12
Необосновано забавяне на кораби
1. Предприемат се всички възможни мерки,
за да се избягва необоснованото задържане
или забавяне на кораб съгласно Член 7.2, 8,
9 или 10 от настоящата Конвенция.
2. Всеки кораб, неоснователно задържан
или забавен по Член 7.2, 8, 9 или 10 от настоящата Конвенция, има право на обезщетение
за понесени в резултат на това загуби и щети.
Член 13
Техническа помощ, съдействие и регионално
сътрудничество
1. Страните по Конвенцията, директно или
чрез Организацията и други международни
организации, в зависимост от случая, оказват
подкрепа на тези страни, които се обръщат
с молба за получаване на техническа помощ
по отношение на контрола и управлението
на корабните баластни води и седименти за:
(а) обучаване на персонал;
(b) осигуряване на подходящи технологии, оборудване и съоръжения;
(с) започване на съвместни изследователски и развойни програми; и
(d) предприемане на други действия, насочени към ефективното прилагане на
настоящата Конвенция и на насоки,
разработени от Организацията в тази
връзка.
2. Страните се задължават да си сътрудничат активно в съответствие с националното
си законодателство, правила и политики по
отношение обмена на технологии, свързани
с контрола и управлението на корабните баластни води и седименти.
3. С цел постигане на целите на настоящата
Конвенция страните с общи интереси в опаз-
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ването на околната среда, човешкото здраве,
имущество и ресурси в определен географски
район, в частност страните, граничещи със
затворени и полузатворени морета, отчитайки
особеностите на този регион, полагат усилия
за засилване на регионалното сътрудничество,
включително чрез сключване на регионални
споразумения в съответствие с настоящата
Конвенция. Страните по Конвенцията си
сътрудничат със страните по регионални споразумения за разработване на хармонизирани
процедури.
Член 14
Обмен на информация
1. Всяка страна по Конвенцията докладва на Организацията и когато е уместно,
предоставя на други страни по Конвенцията
информация относно:
(а) изисквания и процедури, свързани
с управлението на баластни води,
включително текстове на закони,
разпоредби, и правила за прилагането
на настоящата Конвенция;
(b) наличието и местонахождението на
приемни съоръжения за предаване и
последваща екологична и безопасна
обработка на баластни води и седименти;
(с) изисквания за предоставяне на информация от кораб, който не е в
състояние да изпълни разпоредбите на
настоящата Конвенция, по причини,
посочени в правилата А-3 и B-4 от
Анекса.
2. Организацията уведомява страните за
получаването на всякаква информация по
този член и разпространява до всички страни
всякаква информация, изпратена є по подпараграфи 1(b) и (с) от настоящия член.
Член 15
Уреждане на спорове
Всякакъв спор между страните по Конвенцията относно нейното тълкуване или
прилагане се урежда чрез преговори, разследване, посредничество, помиряване, арбитраж,
съдебно споразумение, с помощта на регионални органи или други мирни средства по
избор на страните.
Член 16
Връзка с международното право и други
споразумения
Нищо в настоящата Конвенция не ограничава правата и задълженията на която и да е
държава съгласно обичайното международно
право така, както е прието в Конвенцията
на Организацията на обединените нации по
морско право.
Член 17
Подписване, ратификация, приемане, одобре�
ние и присъединяване
1. Настоящата Конвенция е открита за
подписване от всяка държава в седалището
на Организацията от 1 юни 2004 г. до 31 май
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2005 г. и впоследствие остава открита за
присъединяване към нея от всяка държава.
2. Държавите могат да станат страни по
настоящата Конвенция чрез:
(а) подписване без уговорка за ратифициране, приемане или одобрение; или
(b) подписване с уговорка за ратифициране, приемане или одобрение с
последващо ратифициране, приемане
или одобрение; или
(с) присъединяване.
3. Ратифициране, приемане, одобрение или
присъединяване се извършва чрез депозиране на
съответния документ при Генералния секретар.
4. Ако дадена държава се състои от две
или повече териториални единици, в които
има различни правни системи, приложими
към материята на настоящата Конвенция, тя
може в момента на подписване, ратификация,
приемане, одобряване или присъединяване
да декларира, че настоящата Конвенция ще
се прилага във всички нейни териториални
единици или само в една или повече от тях и
има възможност да промени по всяко време
подадената първоначално декларация чрез
депозиране на нова такава.
5. Всяка такава декларация се съобщава
на Депозитаря в писмен вид, като изрично се
посочва териториалната единица или единици,
в които е приложима настоящата Конвенция.
Член 18
Влизане в сила
1. Настоящата Конвенция влиза в сила
след изтичане на дванадесет месеца от датата,
на която не по-малко от тридесет държави,
общият бру то тонаж на чиито търговски
кораби съставлява не по-малко от тридесет
и пет процента от бруто тонажа на световния търговски флот, са я или подписали без
възражения за ратификация, приемане или
одобрение, или са депозирали необходимите
документи за ратификация, приемане, одоб
рение или присъединяване съгласно Член 17.
2. За държави, депозирали документ за
рат ифиц и ране, п риемане, одобрение и ли
присъединяване към настоящата Конвенция
след датата на изпълнение на условията, необходими за нейното влизане в сила, но преди
датата є на влизане в сила, ратифицирането,
приемането, одобрението или присъединяването придобиват правна сила или от датата
на влизане в сила на Конвенцията, или след
изтичане на три месеца от датата на депозиране на съответния документ в зависимост
от това коя дата е по-късна.
3. За държави, депозирали съответния
документ за ратификация, приемане, одоб
рение или присъединяване след датата на
влизане в сила на настоящата Конвенция,
съответният документ придобива правна сила
след изтичането на три месеца от датата на
депозирането му.
4. След датата на влизане в сила на изменение на настоящата Конвенция съгласно Член 19
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всеки документ за ратифициране, приемане,
одобрение или присъединяване се счита за
обвързващ с прилагането на Конвенцията,
както е изменена.
Член 19
Изменения
1. Настоящата Конвенция може да бъде
изменяна посредством всяка от процедурите,
уточнени в следващите параграфи.
2. Изменения след разглеждане от Организацията:
(а) Всяка страна членка може да предлага изменени я на Конвенци ята.
Всяко предложение за изменение
се изпраща до Генералния секретар,
който го разпространява до всички
страни и членове на Организацията
най-малко шест месеца преди разглеждането му.
(b) Всяко предложено и разпратено по
този начин изменение се разглежда от
Комитета. Страните независимо дали
членуват, или не в Организацията имат
право да участват в разискванията на
Комитета за разглеждане и приемане
на предложеното изменение.
(с) Измененията се приемат с мнозинство
от две трети от присъстващите страни членки, гласуващи в Комитета,
при условие че при гласуването са
присъствали най-малко една трета
от страните.
(d) Измененията, приети в съответствие
с подпараграф (с), се изпращат от
Генералния секретар до страните за
приемане.
(е) Изменение се счита за прието, ако
са спазени следните условия:
(i) Изменение на член от Конвенция
та се счита за прието от датата,
на която две трети от страните
по Конвенцията са уведомили
Генералния секретар за приемането му.
(ii) Изменение на Анекса към Конвенцията се счита за прието след
изтичане на период от дванадесет
месеца от датата на приемането
му или от друга дата, определена
от Комитета. Ако в течение на
този период една трета от страните са уведомили Генералния
секретар, че възразяват срещу
изменението, последното се счита
за неприето.
(f) Изменение влиза в сила при следните
условия:
(i) Изменение на член от Конвенцията
влиза в сила за тези страни по Конвенцията, които са декларирали,
че са го приели шест месеца след
датата, на която то е било прието
в съответствие с предвиденото в
подпараграф (е)(i).
(ii) Изменение в Анекса към Конвенцията влиза в сила по отношение
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на всички страни шест месеца
след датата, на която то е било
прието, с изключение за всяка
страна, която е:
(1) уведомила, че има възражения по изменението в съответствие с подпараграф (е)
(ii) и не е оттеглила това си
възражение; или
(2) уведомила Генералния секретар преди влизането в сила
на това изменение, че то ще
влезе в сила за тази страна
след изрично уведомление за
приемането му.
(g) (i) С трана, заявила възражение по
подточка (f)(ii)(1), може впоследствие да уведоми Генералния секретар, че приема изменението.
В тези случаи изменението влиза
в сила спрямо тази страна по Конвенцията шест месеца след датата
на уведомлението за приемане или
от датата, на която изменението
влиза в сила, в зависимост от това
коя дата е по-късна.
(ii) Ако страна е изпратила уведомление по подпараграф (f)(ii)(2),
с което известява Генералния
секретар, че приема дадено изменение, то това изменение влиза
в сила за съответната страна
по Конвенци ята шест месеца
след датата на уведомлението
за приемане или от датата, на
която изменението влиза в сила,
в зависимост от това коя дата е
по-късна.
3. Изменение чрез свикване на конференция:
(а) По молба на страна, поддържана
най-малко от една трета от страните,
Организаци ята свик ва конференция на страните по Конвенцията за
разглеж дане на измененията към
настоящата Конвенция.
(b) Всяко изменение, одобрено от такава
конференция с мнозинство от две
трети от присъстващите и имащи
право на глас страни, се изпраща
от Генералния секретар до всички
страни за приемане от тях.
(с) Ако конференцията не вземе друго
решение, изменението се смята за
прието и влиза в сила в съответствие с условията на процедурите,
предвидени съответно в параграфи
2(е) и (f).
4. Страна, отхвърлила приемането на изменение към Анекса, не се счита за страна само
по отношение прилагането на това изменение.
5. Всяко уведомление по този член се изпраща в писмен вид до Генералния секретар.
6. Генералният секретар уведомява всички
страни по Конвенцията и членовете на Организацията за:
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(а) всяко изменение, което влиза в сила,
както и за датата на влизането му
в сила като цяло и за всяка страна
поотделно; и
(b) всяко уведомление, направено по
настоящия член.
Член 20
Денонсиране
1. Настоящата Конвенция може да бъде
денонсирана от всяка страна по Конвенцията
по всяко време след изтичане на две години
от датата на влизане в сила на Конвенцията
за тази страна.
2. Денонсирането се извършва чрез изпращане на писмено уведомление до Депозитаря
и влиза в сила след изтичане на една година от датата на получаването му или след
изтичането на по-дълъг период, посочен в
уведомлението.
Член 21
Депозитар
1. Настоящата Конвенция се предава за
съхранение на Генералния секретар, който
изпраща заверени копия от Конвенцията на
всички държави, подписали я или присъединили се към нея.
2. В допълнение към функциите, посочени
където и да е другаде в настоящата Конвенция,
Генералният секретар ще:
(а) информира всички държави, които
са подписали Конвенцията или са се
присъединили към нея, за:
(i) всяко ново подписване или депозиране на документи за ратифициране, приемане, одобрение
или присъединяване заедно с
неговата дата;
(ii) датата на влизане в сила на настоящата Конвенция; и
(iii) депозирането на всякакъв документ за денонсиране на Конвенцията, като изрично посочва
датата на получаване, както и
датата, на която денонсирането
влиза в сила; и
(b) предаде текста на настоящата Конвенция в Секретариата на Организацията
на обединените нации за регистрация и публикуване в съответствие с
Член 102 от Устава на Организацията
на обединените нации непосредствено
с влизането є в сила.
Член 22
Езици
Настоящата Конвенция е съставена в един
екземпляр на арабски, китайски, английски,
френски, руски и испански език, като всички
текстове са еднакво автентични.
Съставена в Лондон на тринадесети февруари две хиляди и четвърта година.
В потвърждение на горното долуподписаните, законно упълномощени от правителствата
на съответните страни, подписаха настоящата
Конвенция.
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АНЕКС
ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ
НА КОРАБНИ БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИ�
МЕНТИ
Раздел А – Общи разпоредби
Правило А-1
Определения
За целите на настоящия Анекс:
1. „Дата за годишен преглед“ обозначава
деня и месеца от всяка година, които съответстват на датата на изтичане срока на
валидност на Свидетелството.
2. „Вместимост на танковете за баластни
води“ означава общата обемна вместимост
на всички танкове, отсеци или отделения на
кораба, използвани за превоз, приемане или
изхвърляне на баластни води, включително
и всеки многофункционален танк, отсек или
отделение, проектирани така, че да позволяват
превоза на баластни води.
3. „Компания“ означава собственика на
кораба или всяка друга организация или физическо лице – като мениджъра или беърбоутчартьора, които са поели отговорността за
експлоатацията на кораба от собственика и
които, поемайки тази отговорност, се съгласяват
да поемат всички задължения и ангажименти,
наложени от Международния кодекс за управление на безопасността (ISMC) (препратката
е за Международния кодекс за управление на
безопасността, приет от Организацията с Резолюция А.741(18), както е изменена).
4. „Построен“ по отношение на кораб означава етап от постройката, при който:
.1 е заложен килът; или
.2 е започнала постройката на определен
кораб;
.3 е започнало сглобяването на кораба,
представляващо най-малко 50 тона
или 1 процент от изчисленото тегло
на общата конструкция – което е
по-малко; или
.4 корабът претърпява значително преустройство.
5. „Значително преустройство“ означава
такова преустройство на кораба:
.1 при което се изменя вместимостта на обемите за баластна вода с
15 процента или повече, или
.2 при което се изменя типът на кораба;
или
.3 целта на което по преценка на Администрацията е да се продължи
срокът на неговата експлоатация с
10 или повече години, или
.4 при което се получава изменение
на системата му за баластна вода,
различно от обикновена подмяна
на компоненти; преустройство на
кораб, отговарящо на разпоредбите
на правило D-1, не се счита за значително преустройство за целите на
настоящия Анекс.
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6. „От най-близкия бряг“ означава от изходната линия, от която съгласно международното право се отчитат териториалните води
на съответната територия, с изключение на
това, че за целите на настоящата Конвенция
изразът „най-близкия бряг“ за североизточното крайбрежие на Австралия ще означава от
линията, прекарана от точка на крайбрежието
на Австралия
с координати 11°00' ю. ш. и 142°08' и. д.
към точка 10°35' ю. ш. и 141°55' и. д.
след това към точка 10°00' ю. ш. и
142°00' и. д.,
след това към точка 9°10' ю. ш. и
143°52' и. д.,
след това към точка 9°00' ю. ш. и
144°30' и. д.,
след това към точка 10°41' ю. ш. и
145°00' и. д.,
след това към точка 13°00' ю. ш. и
145°00' и. д.,
след това към точка 15°00' ю. ш. и
146°00' и. д.,
след това към точка 17°30' ю. ш. и
147°00' и. д.,
след това към точка 21°00' ю. ш. и
152°55' и. д.
след това към точка 24°30' ю. ш. и
154°00' и. д.,
до точка от крайбрежието на Австралия с координати 24°42' южна
ширина и 153°15' източна дължина.
7. „Активно вещество“ означава вещество
или организъм, включително вирус или гъба,
което има общо или специфично действие
върху или срещу вредни водни организми и
патогени.
Правило А-2
Обща приложимост
Освен ако изрично не е предвидено друго,
изхвърлянето на баластни води се извършва
само при съблюдаване на изискванията за
управление на баластни води, изложени в
разпоредбите на настоящия Анекс.
Правило А-3
Изключения
Изискванията на Правило B-3, както и
мерките, приети от страна по Конвенцията
в съответствие с Член 2.3 на раздел С, не се
прилагат при:
1. приемане или изхвърляне на баластни
води и седименти, необходимо за осигуряване безопасността на кораба при аварийни
ситуации или за спасяване на човешки живот
на море; или
2. случайно изхвърляне или проникване
на баластни води и седименти в резултат на
повреда на кораба или оборудването му:
.1 при условие, че преди и след повредата на кораба или откриването на
тази повреда, или на изхвърлянето
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са взети всички разумни мерки за
отстраняване или свеждане до минимум на това изхвърляне;
.2 изключвайки случаите, когато собственикът, Компанията или капитанът умишлено или безразсъдно са
предизвикали повреда; или
3. приемане и изхвърляне на баластни води
и седименти, извършвани с цел избягване
или свеждане до минимум на замърсяване,
допуснато от кораба; или
4. приемане и последващо изхвърляне на
едни и същи баластни води и седименти в
открито море; или
5. изхвърляне на баластни води и седименти на същото място, откъдето са взети,
при условие че не са смесени с баластни
води и седименти от други региони, които
не са третирани съгласно изискванията на
правилата за управление на корабни баластни
води и седименти; ако е налице смесване,
баластните води, приети от други региони,
следва да се обработят в съответствие с настоящия Анекс.
Правило А-4
Освобождаване
1. Всяка страна или страни по Конвенция
та за водите под нейна юрисдикция може да
разреши освобождаване от изискванията за
прилагане на правила B-3 или С-1, в допълнение към други разрешения за освобождаване,
съдържащи се в други текстове на настоящата
Конвенция, но само когато те са:
.1 издадени на кораб или кораби, за
рейс или рейсове между определени
пристанища или места; или на кораб,
който се експлоатира изключително
между определени пристанища или
места;
.2 в сила за период не по-дълъг от пет
години и подлежат на меж динен
преглед;
.3 издадени на кораби, на които се смесват само баластни води и седименти
от пристанищата или местата, както
е предвидено в параграф 1.1; и
.4 издадени въз основа на Насоките
за оценка на риска, разработени от
Организацията.
2. Освобождаването по параграф 1 не е
валидно, докато не бъде докладвано на Организацията и съответната информация не
бъде съобщена на страните по Конвенцията.
3. Разрешенията за освобождаване, дадени
по това правило, не трябва да застрашават или
увреждат околната среда, човешкото здраве,
имуществото и природните ресурси на съседните или на други държави. Консултации
следва да се проведат с всяка държава, която,
според страна по Конвенцията, може да бъде
засегната неблагоприятно, с цел решаване на
установени проблеми.
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4. Всякакви разрешения за освобождаване,
дадени по това правило, се вписват в Дневника
за баластни операции.
Правило А-5
Еквивалентнo съответствие
За плавателни кораби за развлечение, използвани единствено за отдих или състезание,
както и за кораби, използвани предимно за
операции по търсене и спасяване, чиято обща
дължина е по-малка от 50 метра, а максималната вместимост на танковете за баластни
води е 8 кубически метра, еквивалентнoто
съответствие с настоящия Анекс се определя от Администрацията съгласно Насоките,
разработениот Организацията.
Раздел B – Изисквания за управление и
контрол за корабите
Правило B-1
План за управление на баластните води
Всеки кораб трябва да има на борда си и
да изпълнява План за управление на баластните води. Планът трябва да бъде одобрен
от А дминист раци ята съгласно Насок ите,
разработени от Организацията. Планът за
управление на баластните води следва да е
специално разработен за всеки един кораб и
да включва най-малко следното:
1. подробни процедури за безопасност
за кораба и екипажа, свързани с управлението на баластните води, както
се изисква от настоящата Конвенция;
2. подробно описание на действията,
които трябва да се предприемат в
изпълнение на изискванията за управление на баластните води, както и
допълнителни практики за управление на баластни води съгласно разпоредбите на настоящата Конвенция;
3. подробно описание на процедурите
за изхвърляне и/или предаване на
седименти:
.1 в морето; и
.2 на брега;
4. да включва процедури за координиране управлението на корабните баластни води, включващо изхвърляне
в морето, с властите на държавата, в
чиито акватории ще се осъществява
такова изхвърляне;
5. да указва офицера на борда, който
да отговаря за правилното прилагане
на Плана;
6. да съдържа изискванията за докладване, предвидени в настоящата
Конвенция, и
7. да бъде съставен на работния език
на кораба; ако използваният език не
е английски, френски или испански,
да има превод на един от тези езици.
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Правило B-2
Дневник за баластните операции

Правило B-3
Управление на баластните води за кораби

1. Всеки кораб трябва да има на борда си
Дневник за баластните операции, който може
да бъде електронна записваща система или
да е част от друг корабен дневник или система. Дневникът трябва да съдържа най-малко
информацията, посочена в Приложение II.
2. Записите в Дневника за баластните
операции се съхраняват на борда на кораба
най-малко две години след извършване на
последния запис, а след това под контрола на
Компанията – за минимален срок три години.
3. В случай на изхвърляне на баластни
води съгласно правила А-3, А-4 или B-3.6 или
в случай на инцидентно или друго извънредно
изхвърляне на баластни води, неизключено
от настоящата Конвенция, в Дневника за
баластните операции се прави запис, като
се посочват обстоятелствата и причините за
изхвърлянето.
4. Дневникът за баластните операции трябва да се съхранява на леснодостъпно място,
позволяващо да му се извърши проверка
във всяко подходящо време. Изключение се
допуска в случай на буксиране на кораба без
екипаж – тогава Дневникът може да се съхранява на влекача.
5. Всяка операция с баластните води се
вписва подробно и без отлагане в Дневника за
баластните операции. Всеки запис се подписва
от лицето, отговорно за съответната операция,
а всяка попълнена страница се подписва от
капитана на кораба. Вписването в Дневника за
баластните операции се извършва на работния
език на кораба. Ако този език не е английски,
френски или испански, записите трябва да
имат превод на един от тези езици. Когато
се използват също и записи на официалния
национален език на държавата, под чието
знаме плава корабът, при спор или различия
тези записи имат предимство.
6. Длъжностни лица, надлежно упълномощени от страна по Конвенцията, могат да
проверяват Дневника за баластните операции
на борда на всеки кораб, към който се прилага настоящото правило, когато корабът се
намира в пристанище или офшорен терминал
на тази страна. Длъжностните лица имат
право да снемат копие на който и да е запис
от този Дневник и да поискат от капитана
на кораба да го удостовери като копие, вярно
с оригинала. Всяко копие с такава заверка
може да бъде предявено при съдебен спор
като доказателство за фактите, изложени в
съответния запис. Проверката на Дневника за
баластните операции и снемането на заверени
копия се извършват колкото е възможно поекспедитивно, без да се причинява необосновано забавяне на кораба.

1. Кораб, построен преди 2009 г.:
.1 с вместимост на танковете за баластни води между 1500 и 5000 кубични
метра включително, трябва да осъществява управление на баластните
води, съответстващо най-малко на
стандартите, предвидени в правило
D-1 или в правило D-2 до 2014 г., а
след това – най-малко на стандартите, предвидени в правило D-2;
.2 с вместимост на танковете за баластни води, по-малка от 1500 или
по-голяма от 5000 кубични метра,
трябва да осъществява управление
на баластните води, съответстващо
най-малко на стандартите, описани
в правило D-1 или в правило D-2 до
2016 г., а след това – най-малко на
стандартите, описани в правило D-2.
2. Кораб, за който е приложим параграф 1,
следва да изпълни разпоредбите на параграф 1
не по-късно от датата на първото междинно
освидетелстване или от датата на прегледа
за подновяване на Свидетелството – в зависимост от това коя ще се случи по-рано, след
настъпване на датата на годишния преглед
на кораба през годината, в която съответният
стандарт става приложим за кораба.
3. Кораб, построен през или след 2009 г. с
вместимост на танковете за баластни води,
по-малка от 5000 кубични метра, следва да
осъществява управление на баластните води,
съответстващо на стандартите, описани в
правило D-2.
4. Кораб, построен през или след 2009 г.,
но преди 2012 г., с вместимост на баластните
танкове от 5000 кубични метра или повече,
следва да осъществява управление на баластните води, в съответствие с параграф 1.2.
5. Кораб, построен през или след 2012 г.
с вместимост на баластните танкове от 5000
кубични метра или повече, следва да осъществява управление на баластните води,
съответстващо най-малко на стандартите,
описани в правило D-2.
6. Изискванията на настоящото правило
не се прилагат за кораби, които изхвърлят
баластните си води в приемни съоръжения,
проектирани в съответствие с разработените
от Организацията Насоки, отнасящи се за
такива съоръжения.
7. Като алтернатива на изискванията, описани в параграфи от 1 до 5 по-горе, могат да
бъдат приети и други методи за управление
на баластните води, при условие че тези методи осигуряват най-малко същото ниво на
защита на околната среда, човешкото здраве,
имущество и ресурси и са принципно одобрени
от Комитета.

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

Правило B-4
Смяна на баластните води (пребаластиране)
1. Кораб, извършващ смяна на баластните си води в съответствие със стандарта на
правило D-1, трябва:
.1 когат о е въ змож но, да извърш и
пребаластирането на разстояние не
по-малко от 200 морски мили от
най-близкия бряг при дълбочина наймалко 200 метра съгласно Насоките,
разработени от Организацията;
.2 в случаите, когато корабът не може
да извърши пребаластирането в съответствие с параграф 1.1, смяната
на баластните води следва да се извършва съгласно Насоките, указани
в параграф 1.1, и колкото е възможно
по-далеч от най-близкия бряг, но
във всички случаи на разстояние
не по-малко от 50 морски мили от
най-близк и я бряг при дълбочина
най-малко 200 метра.
2. В морски зони, където разстоянието от
най-близкия бряг или дълбочината на водата
не съответстват на параметрите, указани в
параграфи 1.1 и 1.2, пристанищната държава може да определи подходящи райони за
пребаластиране, по целесъобразност след
консултации със съседни или други държави,
следвайки Насоките, указани в параграф 1.1.
3. Корабът не може да бъде принуждаван
да се отклонява от предварително зададения
му рейс, нито пък да бъде забавян, за целите
на изпълнението на конкретно изискване на
параграф 1.
4. От кораб, осъществяващ управление на
баластните води чрез пребаластиране, не трябва да се изисква да отговаря на разпоредбите
на параграфи 1 и 2, ако капитанът основателно
прецени, че поради неблагоприятни атмосферни условия, конструктивни особености или
напрежения в корабния корпус, повреда на
оборудването или друго извънредно положение
смяната на баластните води би застрашила
безопасността или устойчивостта на кораба,
екипажа или пътниците.
5. Когато кораб трябва да извърши пребаластиране съгласно изискванията на настоящото правило, а такова не бъде извършено,
причините за това се вписват в Дневника за
баластните операции.
Правило B-5
Управление на седименти за кораби
1. Всички кораби трябва да отстраняват
и изхвърлят седиментите от отсеците, предназначени за приемане на баластни води в
съответствие с разпоредбите на корабния план
за управление на баластни води.
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2. Корабите, описани в правила B-3.3 до
B-3.5, следва да са проектирани и построени
така, че, без да се компрометират (застрашават) безопасността и експлоатационната ефективност, да се осигури свеждане до минимум
приема и нежеланото задържане на седименти,
улеснено отстраняване на седименти и безопасен достъп за отстраняване и вземане на
проби от седимент, имайки предвид Насоките,
разработени от Организацията. Корабите,
описани в правило B-3.1, трябва, доколкото
е практически възможно, да съответстват на
настоящия параграф.
Правило B-6
Задължения на офицерите и екипажа
Корабните офицери и екипажът трябва да са
запознати със задълженията си по прилагане
на процедурите за управление на баластните
води конкретно за кораба, на който служат,
както и със задълженията си, произтичащи
от корабния план за управление на баластните води.
Раздел С – Специални изисквания за
определени райони
Правило С-1
Допълнителни мерки
1. Ако някоя от страните по Конвенцията
самостоятелно или съвместно с други страни
реши, че трябва да се вземат мерки в допълнение към тези от раздел B, необходими за
предотвратяване, намаляване или елиминиране на преноса на вредни водни организми
и патогени чрез корабните баластни води и
седименти, то тази страна или страни може,
в съответствие с международното право, да
изисква корабите да отговарят на определена
специфична норма или изискване.
2. Преди въвеждането на норми или изисквания по параграф 1 всяка страна или страни
следва да се консултира със съседните или с
други държави, които могат да бъдат засегнати
от тези норми или изисквания.
3. Страна или страни, която възнамерява
да въведе допълнителни мерки в съответствие
с параграф 1, трябва да:
.1 вземе предвид Насоките, разработени
от Организацията;
.2 съобщи на Организацията намерението си за въвеждане на допълнителна(и)
мярка (мерки) най-малко 6 месеца
преди датата, предвидена за прилагане на мярката (мерките), с изключение мерките при аварийни или
епидемични ситуации; съобщението
трябва да включва следната информация:
.1 точните координати, където допълнителната мярка (мерки) е
(са) приложима(и);
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.2

необходимост та и основани я
та за п ри лага нет о на доп ъ л
нителната(ите) мярка (мерки),
както и по възможност за ползите
от нея (тях);
.3 оп иса н ие на доп ъ л н и т ел ната
мярка (мерки); и
.4 всички разпоредби, които могат
да бъдат предоставени на корабите, за да улеснят прилагането на
допълнителната мярка (мерки);
.3 до степента, изисквана от обичайното
международно право, както е отразено в Конвенцията на Организацията
на обединените нации по морско право, там където е уместно, да получи
одобрението на Организацията.
4. Страната или страните, при въвеждането
на такива допълнителни мерки, трябва да се
стремят да предоставят всички съответни
услуги, които могат да включват, без да се
ограничават до, уведомяване на морските
лица за достъпните зони и алтернативните
марш ру т и и ли п ристанища, доколкото е
практически възможно, с цел да се облекчи
тежестта върху корабите.
5. Допълнителните мерки, приети от дадена
страна или страни, не трябва да застрашават
безопасността и сигурността на кораба и при
всички обстоятелства да не противоречат
на никоя друга конвенция, на която корабът
трябва да съответства.
6. Страната или страните, въвеждащи допълнителни мерки, могат да се откажат от
тях за определен период от време или при
определени обстоятелства, както считат за
уместно.
Правило С-2
Предупреждения относно вземането на баласт
ни води в определени райони и свързани с това
мерки на държавата на знамето
1. Всяка страна трябва да се стреми да уведомява морските лица относно районите под
нейна юрисдикция, в които корабите не трябва
да приемат баластни води поради известни
обстоятелства. В уведомленията (нотисите)
за целта страната следва да включва точните
координати на района или районите и където
е възможно, местоположението на всеки алтернативен район или райони, където могат
да се вземат баластни води. Предупреждения
могат да се издават за райони:
.1 за които е известно, че са огнища
на епидемии, че са заразени с паразити, или са налични популации на
вредни водни организми и патогени
(например на ли чен е цъфтеж на
токсични водорасли), които могат
да са от значение за вземането или
изхвърлянето на баластни води;
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.2 в близост до канализационни зауствания; или
.3 където приливната смяна на водата
във водоема е лоша, или за часовете,
за които е известно, че приливният
поток е по-мътен.
2. В допълнение към уведомяването на
морските лица за такива райони, в съответствие с разпоредбите на параграф 1, страната
следва да уведоми Организацията и всички
потенциално засегнати крайбрежни държави за
всички райони, идентифицирани в параграф 1,
както и за вероятния срок на действие на
такова предупреждение. Известието до Организацията и до всички потенциално засегнати крайбрежни държави трябва да включва
точните координати на района или районите
и където е възможно, местонахождението на
всеки алтернативен район или райони, където
могат да се приемат баластни води. Известието включва съвети към корабите, които
се нуждаят от вземане на баластни води в
указания район, и описва възможностите за
алтернативно осигуряване с баласт. Страната
следва да уведоми също морските лица, Организацията и всички потенциално засегнати крайбрежни държави за прекратяване на
действието на дадено предупреждение.
Правило С-3
Обмен на информация
Организацията чрез всички подходящи
средства ще предоставя получената от нея
информация, отнасяща се до правила С-1 и С-2.
Раздел D – Стандарти за управление на
баластни води
Правило D-1
Стандарт за смяна на баластни води (преба
ластиране)
1. Кораби, извършващи пребаластиране в
съответствие с настоящото правило, трябва
да осигурят ефективна смяна на не по-малко
от 95 процента от общия обем на баластните
си води.
2. За кораби, сменящи баластните си води
чрез метода на изпомпване, се счита, че удов
летворяват стандарта, описан в параграф 1,
ако изпомпващата система е с капацитет за
трикратно изпомпване обема на всеки баластен
танк за единица време. По-малко от трикратно
изпомпване на този обем е допустимо при
условие, че корабът може да осигури наймалко 95 процента подмяна на обема.
Правило D-2
Стандарт за обработка на баластните води
1. Кораби, управляващи баластните си води
в съответствие с настоящото правило, трябва
да изхвърлят баластни води със съдържание
на по-малко от 10 жизнеспособни организма
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на кубичен метър с минимален размер, поголям или равен на 50 микрона, по-малко от
10 жизнеспособни организма на милилитър с
минимален размер, по-малък от 50 микрона
и по-голям или равен на 10 микрона, както
и да изхвърлят количество индикаторен вид
микроби, което да не надвишава определените
концентрации, описани в параграф 2.
2. Индикаторният вид микроби като стандарт за човешкото здраве включва:
.1 токсикогенни щамове на холерата
Vibriocholeraе (О1 и О139) с по-малко
от 1 единица образуваща колония
(CFU) на 100 милилитра или помалко от 1 CFU на 1 грам (мокро
тегло) проби от зоопланктон;
		 (бел. пр.: CFU единица, образуваща
колония – показател за количеството
жизнеспособни микроорганизми в еди
ница обем, например 1 мл течност)
.2 Ешерихияколи (Escherichiacoli), помалко от 250 CFU на 100 милилитра;
.3 Ч р е в н и е н т е р о к о к и ( I n t e s t i n a l
Enterococci), по-малко от 100 CFU
на 100 милилитра.
Правило D-3
Изисквания за одобрение на системи за управ
ление на баластни води
1. С изключение на предвиденото в параграф 2, системите за управление на баластни
води, които са съвместими с настоящата
Конвенция, подлежат на одобрение от Администрацията при отчитане на Насоките,
разработени от Организацията.
2. Системите за управление на баластни
води, които използват активни вещества или
препарати, съдържащи едно или повече активни вещества, с цел да съответстват на настоящата Конвенция следва да бъдат одобрени
от Организацията въз основа на разработена
от Организацията процедура. Тази процедура
трябва да описва начина за одобрение и отнемане на одобрението на активните вещества
и предложения за тяхното прилагане метод.
При отнемане на одобрението използването на
съответното активно вещество или вещества
се забранява в рамките на една година след
датата на такова отнемане.
3. Използваните системи за управление на
баластни води, които са съвместими с настоящата Конвенция, трябва да са безопасни по
отношение на кораба, неговото оборудване
и екипаж.
Правило D-4
Прототипни технологии за обработка на ба
ластни води
1. За кораб, който преди датата, на която
стандартът от правило D-2 така или иначе
ще влезе в сила, се включи в одобрена от
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Администрацията програма за изпитване и
оценяване на перспективни технологии за
обработка на баластни води, стандартът на
правило D-2 няма да се прилага за срок пет
години считано от датата, на която иначе
корабът би следвало да изпълни изискването
за съответствие с този стандарт.
2. За кораб, който след датата на влизане
в сила за него на стандарта от правило D-2,
се включи в одобрена от Администрацията
програма съгласно разработените от Организацията Насоки за изпитване и оценяване
на перспективни технологии за баластни
води, потенциално водещи до технологии
за обработка на баластни води до стандарт,
по-висок от дадения в правило D-2, правило
D-2 престава да се прилага за този кораб за
срок пет години считано от датата, на която
е инсталирана установка с такава технология.
3. При въвеждане и изпълнение на всяка
програма за изпитване и оценяване на пер
спективни технологии за обработка на баластни води страните трябва да:
.1 вземат предвид Насоките, разработени от Организацията, и
.2 разрешат участието само на минималния брой кораби, необходими за
ефективното изпитване на такива
технологии.
4. През цялото време на периода за изпитване и оценяване системата за обработка
на баластни води трябва да се експлоатира
последователно и по предназначение.
Правило D-5
Преглед на стандартите от Организацията
1. На заседание на Комитета, проведено
не по-късно от три години преди най-ранната
дата за ефективно прилагане на стандарта,
регламентиран в правило D-2, Комитетът
трябва да извърши преглед на документите,
при който да се прецени дали има на разположение подходящи технологии за изпълнение на този стандарт, както и да се оценят
критериите от параграф 2, а също и социално-икономическият(те) ефект(и), по-специално във връзка с нуждите на развиващите
се страни, в частност на малките островни
развиващи се държави. Комитетът трябва
да извършва също и периодични прегледи,
когато е уместно, за оценка на приложимите
изисквания към корабите, описани в правило B-3.1, както и на всеки друг аспект на
управлението на баластните води, разгледан
в настоящия Анекс, включително и всички
Насоки, разработени от Организацията.
2. При такива прегледи на подходящи технологии трябва да се вземат предвид:
.1 съображенията за безопасност, свързани с кораба и екипажа;
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.2 екологичната приемливост, т.е. да не
причиняват повече или по-големи
проблеми за околната среда, отколкото решават;
.3 практичността, т.е. съвместимостта с
конструкцията на кораба и неговата
експлоатация;
.4 ефек т ивнос т та на разходи т е, т.е.
икономическите аспекти; и
.5 биологичната ефективност по отношен ие на о т с т ра н я ва не т о и л и
а л тернат ивно то обезвреж дане на
ж изнеспособн и м и к роорга н изм и,
вредни водни организми и патогени
в баластните води.
3. Комитетът може да сформира група или
групи за извършване на преглед(и) в съответствие с параграф 1. Комитетът трябва да
определи състава, задачите и специфичните
въпроси, които да се разглеждат от всяка
така сформирана група. Такива групи могат
да разработват и да препоръчват предложения за промяна на настоящия Анекс с цел
разглеждане от страните по Конвенцията.
Само страни по Конвенцията могат да се
включват в дискусиите за формулиране на
препоръки и решения за промени, вземани
от Комитета.
4. Ако въз основа на описаните в това
правило прегледи страните по Конвенцията решат да приемат промени в настоящия
Анекс, тези промени трябва да се приемат и
влязат в сила в съответствие с процедурите,
съдържащи се в Член 19 от тази Конвенция.
Раздел Е – Изисквания за прегледи и осви�
детелстване на системи за управление на
баластни води
Правило Е-1
Прегледи
1. Кораби с бруто тонаж от 400 т или повече,
към които се прилага настоящата Конвенция,
с изключение на плаващи платформи, плаващи складови съоръжения (FSU) и плаващи
съоръжения за производство, складиране и
разтоварване (FPSO), подлежат на прегледи,
както са уточнени по-долу:
1. Първоначално освидетелстване преди въвеждане на кораба в експлоатация или преди първоначалното
издаване на Свидетелството, изисквано по правило Е-2 или Е-3. Този
преглед трябва да потвърди, че планът за управление на баластни води,
изискван по правило B-1, и всяка
свързана конструкция, оборудване,
системи, устройства, приспособления и материали или процеси имат
пълно съответствие с изискванията,
предявявани към кораба по настоящата Конвенция.
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2. Преглед за подновяване на Свидетелство, провеждан през установен от
Администрацията период от време,
който не превишава пет години, освен за случаите, когато се прилагат
правила Е-5.2, Е-5.5, Е-5.6 или Е-5.7 на
този Анекс. Прегледът за подновяване
на Свидетелството трябва да удостовери, че планът за управление на
баластни води, изискван от правило
B-1, и всяка свързана конструкция,
оборудване, системи, уст ройства,
приспособления и материали или
п роцеси съо т вет с т ват на п ъ л но с
приложимите към тях изисквания
на настоящата Конвенция.
3. Междинен преглед в рамките на три
месеца преди или след втората дата
за годишен преглед или в рамките на
три месеца преди или след третата
дата за годишен преглед от издаването
на Свидетелството, заместващ един
от годишните прегледи, посочени в
параграф 1.4 на това правило. Междинният преглед удостоверява, че
оборудването и свързаните с него
системи и процеси за управление на
баластни води напълно съответстват
на приложимите изисквания на настоящия Анекс и се намират в добро
работно състояние. Такива междинни
прегледи се заверяват в Свидетелството, издадено в съответствие с
правило Е-2 или Е-3 на настоящия
Анекс.
4. Годишен преглед се извършва до
три месеца преди или след настъпването на датата за годишен преглед
на Свидетелството, който включва
общ преглед на конструкцията, оборудването, системите, устройствата,
приспособлени ята и материа лите
или процесите, свързани с плана
за у правление на баластни води,
изискв ан от правило B-1 с цел да се
удостовери, че са били поддържани
в съответствие с параграф 9 на това
правило, както и че остават в задоволителна експлоатационна годност,
съгласно предназначението на кораба.
Такива годишни прегледи се заверяват в Свидетелството, издадено в
съответствие с правило Е-2 или Е-3
на този Анекс.
5. Допълнителен преглед, бил той общ
и ли част и чен, според обстоя телствата, се извършва след промяна,
замяна или значителен ремонт на
конструкцията, оборудването, системите, устройствата, приспособленията и материалите, необходими за
постигане на пълно съответствие с
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тази Конвенция. Прегледът следва да
установи, че извършването на такава промяна, замяна или значителен
ремонт са успешно извършени, така
че корабът да съответства във всяко
едно отношение на изискванията на
тази Конвенция. Такива прегледи се
заверяват в Свидетелството, издадено
в съответствие с правило Е-2 или Е-3.
2. За корабите, към които не се прилагат
разпоредбите на параграф 1, Администрацията
взема съответните мерки, за да се осигури
действието на приложимите разпоредби на
настоящата Конвенция.
3. Прегледите на кораби с цел влизане
в сила на разпоредбите на Конвенцията се
осъществяват от длъжностни лица на Администрацията. Администрацията може да възложи извършване на прегледите на назначени
за тази цел инспектори (сървейори) или на
признати от нея организации.
4. Администрация, която назначава инспектори (сървейори) или оторизира организации, които да извършват прегледи, както е
изложено в параграф 3, трябва най-малко да
упълномощи назначените инспектори (сървейори) или признати организации да:
.1 изискват проверяваният кораб да
съответства на разпоредбите на настоящата Конвенция; и
.2 извършват прегледи и инспекции по
молба на съответните органи в пристанищна държава, която е страна по
Конвенцията.
5. Администрацията уведомява Организацията за специфичните отговорности и условия на пълномощията и правата, делегирани
на назначените инспектори или признати
организации, за разпращане до страните по
настоящата Конвенция и информиране на
длъжностните лица.
6. Когато Администрацията, назначеният
инспектор или призната организация установят, че корабният план за управление на
баластни води не съответства на характеристиките от Свидетелството, изисквани съгласно
правило Е-2 или Е-3, или че състоянието му
е такова, че корабът не е годен да излезе на
море, без да представлява заплаха за увреждане
на околната среда, човешкото здраве, имуществото или природните ресурси, съответният
инспектор или организация незабавно осигуряват предприемане на коригиращи мерки
с цел корабът да се приведе в съответствие.
Инспекторът или организацията трябва незабавно да бъдат уведомени и те трябва да
вземат мерки да не бъде издадено Свидетелството или ако уместно, да бъде отнето. Ако
корабът е в пристанище на друга страна по
Конвенцията, незабавно се уведомяват съответните органи в държавата на пристанището.
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Когато длъжностно лице на Администрацията,
назначен инспектор (сървейор) или призната
организация са уведомили съответните органи
в държавата на пристанището, правителството
на заинтересованата държава оказва всякакво
необходимо съдействие на това длъжностно
лице, инспектор (сървейор) или организация,
за изпълнение на задълженията му/є по това
правило, както и за предприемане на действия
съгласно Член 9.
7. В случай на инцидент с даден кораб
или при поява на дефект, който съществено
нарушава способността на кораба да извършва
действия по управление на баластните води
в съответствие с настоящата Конвенци я,
собственикът на кораба, операторът или
друго отговорно лице съобщават при първа
възможност на Администрацията, признатата
организация или на назначения инспектор
(сървейор), отговорни за издаването на съответното Свидетелство, които нареждат да се
започне разследване за определяне дали има
необходимост от преглед съгласно параграф 1.
Ако корабът е в пристанище на друга страна
по Конвенцията, собственикът, операторът
или друго отговорно лице също незабавно
съобщават на съответните власти в държавата
на пристанището, а назначеният инспектор
(сървейор) или признатата организация трябва
да се увери, че е подаден доклад за целта.
8. Във всички случаи заинтересованата
Администрация напълно гарантира, че е извършен изчерпателен и ефикасен преглед и е
длъжна да осигури организационна схема за
изпълнение на това задължение.
9. Състоянието на кораба и неговото оборудване, системи и процеси се поддържат в
съответствие с разпоредбите на настоящата
Конвенция, за да се гарантира, че корабът
остава във всяко отношение годен за излизане
на море, без да представлява опасност за околната среда, човешкото здраве, имуществото
или природните ресурси.
10. След приключване на преглед на кораб
по параграф 1 без разрешение на Администрацията не се допуска извършването на никакви
изменения в конструкцията, оборудването,
устройствата, приспособленията или материалите, свързани с плана за управление на
баластни води, изискван по правило B-1, и
инспектирани при прегледа, с изключение на
непосредствена замяна на такова оборудване
или устройства.
Правило Е-2
Издаване или потвърждаване на Свидетелство
1. След успешно извършване на преглед
по правило Е-1 на кораб, за който е приложимо правило Е-1, се издава Свидетелство
от Администрацията. Свидетелство, издадено
от органите на страна по Конвенцията, се
приема от останалите страни и за всички
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цели, обхванати от настоящата Конвенция,
има същата валидност като Свидетелство,
издадено от тези страни.
2. Такива Свидетелства се издават или
заверяват от Администрацията или от лице
или организация, надлежно упълномощени
от нея. Във всички случаи Администрацията
носи пълната отговорност за Свидетелството.
Правило Е-3
Издаване или потвърждаване на Свидетелство
от друга страна
1. Правителството на друга страна по Конвенцията може, по молба на Администрацията,
да възложи извършване на преглед на кораб
и ако счете, че корабът отговаря на разпоредбите на настоящата Конвенция, издава или
упълномощава издаването на Свидетелство
на кораба, като при необходимост потвърждава или упълномощава потвърждаването
на Свидетелство на кораба в съответствие с
настоящия Анекс.
2. Копие от Свидетелството и копие от
доклада от прегледа се предават във възможно
най-кратък срок на Администрацията, изискала прегледа.
3. Издаденото по този начин Свидетелство
съдържа уточнение, че е издадено по молба
на Администрацията, но има същата сила и
получава същото признание, както и Свидетелството, издаденото от Администрацията.
4. Не се издава Свидетелство на кораб,
плаващ под знамето на държава, която не се
явява страна по Конвенцията.
Правило Е-4
Форма на Свидетелството
Свидетелството се издава на официалния
език на издаващата страна по форма, съответстваща на образеца в приложение I. Ако
използваният език не е английски, френски или
испански, текстът на Свидетелството трябва
да съдържа превод на един от тези езици.
Правило Е-5
Срок на действие и валидност на Свидетел
ството
1. Свидетелството се издава за срок, установен от Администрацията, който не превишава 5 години.
2. За прегледи за подновяване:
.1 Независимо от изискванията на параграф 1, когато прегледът за подновяване на Свидетелството е извършен в
рамките на три месеца преди датата
на из т и ча не на с ъщес т ву ва що т о
Свидетелство, новото Свидетелство
е валидно от датата на приключване
на прегледа за подновяване за период
не по-дълъг от пет години от датата
на изтичане на валидността на съществуващото Свидетелство.
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.2 В случай, когато прегледът за подновяване на Свидетелство е извършен след датата на изтичане на съществуващото Свидетелство, новото
Свидетелство е валидно от датата на
приключване на прегледа за период
не по-дълъг от пет години от датата на изтичане на съществуващото
Свидетелство.
.3 В случай че прегледът за подновяване на Свидетелство е извършен
повече от три месеца преди датата
на из т и ча не на с ъщес т ву ва що т о
Свидетелство, новото Свидетелство
е валидно от датата на приключване
на прегледа за период не по-дълъг
от пет години от датата на извършване на прегледа за подновяване на
Свидетелството.
3. Ако Свидетелството е издадено за период,
по-малък от пет години, Администрацията
може да продължи срока на валидност на Свидетелството след датата на неговото изтичане
до максималния период, указан в параграф 1,
при условие че са извършвани прегледите,
предвидени в правило Е-1.1.3, приложимо
в случаите на издаване на Свидетелство за
петгодишен период.
4. Ако е извършен преглед за подновяване на Свидетелство и ново Свидетелство
не може да бъде издадено или доставено на
борда на кораба преди датата на изтичане на
валидността на съществуващото Свидетелство,
упълномощеното от Администрацията лице
или организация може да заверят съществуващото Свидетелство и такова Свидетелство
се приема за валидно за следващ период не
по-дълъг от пет месеца от датата на изтичане
на валидността му.
5. Ако по времето на изтичане на Свидетелството корабът не се намира в пристанище,
където подлежи на преглед, Администрацията
може да продължи периода на валидност на
Свидетелството, но това продължение се дава
единствено с цел предоставяне възможност
на кораба да осъществи пътуването си до
пристанището, където ще бъде извършен
прегледът, и то само в слу чаи, когато е
подходящо и целесъобразно. Не се продължава Свидетелство за период, по-дълъг от
три месеца, ако кораб, на който е дадено
такова продължение при пристигането му в
пристанището, определено за извършване на
прегледа, не напуска това пристанище, без да
придобие ново Свидетелство, независимо че
има издадено продължение. При приключване
на прегледа за подновяване на Свидетелството
новото Свидетелство става валидно за период не по-дълъг от пет години от датата на
изтичане на съществуващото Свидетелство
преди получаването на продължението му.
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6. Свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки рейсове, което не е било продължено по някоя от предходните разпоредби на
това правило, може да бъде продължено от
Администрацията за гратисен период един
месец от датата на изтичане на валидността,
указана в него. При приключване на прегледа за подновяване на Свидетелството новото
Свидетелство става валидно за период не подълъг от пет години от датата на изтичане
срока на съществуващото Свидетелство преди
получаването на продължението му.
7. При специа лни обстоятелства, така
както са определени от Администрацията,
ново Свидетелство не се датира от датата на
изтичане на валидността на съществуващото
Свидетелство според изискванията на параграфи 2.2, 5 или 6 на това правило. При такива
специални обстоятелства новото Свидетелство е валидно за период не по-дълъг от пет
години от датата на извършване на прегледа
за подновяване на Свидетелството.
8. При провеждане на годишен преглед
преди периода, посочен в правило Е-1, следва:
.1 датата за годишен преглед, посочена
в Свидетелството, да се промени чрез
заверка със следваща дата, която е не
по-късна от три месеца след датата,
на която е извършен прегледът;
.2 следващият годишен или междинен
преглед според изискването на правило Е-1 да се извърши в съответствие с посочените в това правило
интервали от време при отчитане
на новата дата за годишен преглед;
.3 датата на изтичане на валидността
може да остане непроменена, при
условие че един или повече годишни
прегледи, според случая, се извършат
така, че максималните интервали от
време между прегледите, указани в
правило Е-1 на този Анекс, не са
надвишени.
9. Свидетелство, издадено в съответствие с
правило Е-2 или Е-3, престава да бъде валидно
във всеки един от следните случаи:
.1 ако конструкцията, оборудването,
системите, устройствата, приспособленията и материалите, необходими
за пълно съответствие с настоящата
Конвенция, са променени, заменени
или значително ремонтирани и Свидетелството не е заверено в съответствие с настоящия Анекс;
.2 п ри п рем и на ва не на кораба под
знамет о на д ру га д ържа ва; ново
Свидетелство се издава само когато
страната по Конвенцията, издаваща
ново т о Сви дет елс т во, е на п ъ л но
у бедена, че кораб ът с ъо т ве т с т ва
на изискванията на правило Е-1; в
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случаите на прехвърляне на кораба
между страни по Конвенцията, при
поискване до три месеца след извършване на прехвърлянето, страната,
под чието знаме е плавал корабът
преди това, при първа възможност
предава на Администрацията копия
от Свидетелствата на кораба, които е
носил преди прехвърлянето, и копия
от съответните доклади от прегледи,
ако има такива;
.3 ако съответните прегледи не са завършени в рамките на сроковете,
указани в правило Е-1.1; или
.4 ако Свидетелството не е заверено в
съответствие с правило Е-1.1.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ФОРМА НА МЕЖ ДУНАРОДНО СВИДЕ
ТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТ�
НИТЕ ВОДИ
МЕЖ Д У Н А РОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА БАЛАСТНИТЕ ВОДИ
Издадено в съответствие с разпоредбите
на Международната конвенция за контрол
и управление на корабните баластни води и
седименти (наричана по-долу „Конвенцията“)
по пълномощие на правителството на
....................................................................................
(пълно официално наименование на страната)

от ...............................................................................

(пълно официално наименование на длъжността и
фамилията на компетентното лице или органи
зацията, упълномощени съгласно разпоредбите на
Конвенцията)

Данни за кораба1
Име на кораба .................................................
Отличителен номер или букви ........................
Пристанище на регистрация ...........................
Бруто тонаж ......................................................
ИМО номер2 ........................................................
Дата на строителство ........................................
Обем на баластните води (в кубични метри)
...............................................................................
Данни за използван(и) метод(и) за управление
на баластните води
Използван метод за управление на баластните
води ...........................................................................
Дата на монтаж (ако е приложимо) ..........
..............................................................................
Наименование на производителя (ако е
приложимо) ......................................................
Основният(те) метод(и) на този кораб за управление на баластните води е/са:
 в съответствие с Правило D-1
Алтернативно данните за кораба могат да се
поставят хоризонтално в кутии.
2
Схема на ИМО корабен идентификационен номер,
приета от Организацията с Резолюция А.600 (15).
1

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

 в съответствие с Правило D-2
(опишете) ..........................................................
 корабът е обект на Правило D-4
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Че този кораб е бил освидетелстван в
съответствие с Правило E-1 от Анекса
към Конвенцията; и
2. О свидетелстването показва, че управ
лението на корабните баластни води
отговаря на Анекса към Конвенцията.
Това свидетелство е валидно до .........................
при условие, че периодичните прегледи се
извършват в съответствие с Правило E-1 от
Анекса към Конвенцията.
Дата на завършване на прегледа, на която се
основава настоящото свидетелство: дд/мм/гггг
Издадено в ................................................................
(място на издаване на свидетелството)

.................
(дата на
издаване)

......................................................
(подпис на упълномощени я
служител, издал удостовере
нието)
(печат или щемпел на органа)

ПОТ ВЪРЖ Д ЕН И Е ЗА ГОД И Ш Н И И
МЕЖДИННИ ПРЕГЛЕДИ
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА,
че след преглед, изискуем по Правило E-1
от Анекса към Конвенцията, се установи, че
корабът отговаря на съответните разпоредби
от Конвенцията:
Годишен преглед:

Годишен*/Меж динен преглед*:

Годишен*/Меж динен преглед*:

Годишен преглед:

Подписано ...........................
(подпис на надлежно упъл
номощеното длъжностно
лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)
Подписано ...........................
(подпис на надлежно упъл
номощеното длъжностно
лице)
Място ..................................
Дата .....................................
(печат или щемпел на
органа)
Подписано ...........................
(подпис на надлежно упъл
номощеното длъжностно
лице)
Място ..................................
Дата .....................................
(печат или щемпел на
органа)
Подписано ...........................
(подпис на надлежно упъл
номощеното длъжностно
лице)
Място ..................................
Дата .....................................
(печат или щемпел на
органа)

––––––––––––––––––––
* Ненужното се зачерква.
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ГОДИШЕН/МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД В СЪ�
ОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛО E-5.8.3
С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА,
че при годишен/междинен* преглед в съответствие с Правило E-5.8.3 от Анекса към Конвенцията беше установено, че корабът отговаря
на съответните разпоредби от Конвенцията:
Подписано ...........................
(подпис на оправомощено
то длъжностно лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ЗА
ПО-МАЛКО ОТ 5 ГОДИНИ НА СРОКА НА
ВАЛИДНО СВИДЕТЕЛСТВО, КОГАТО СЕ
ПРИЛАГА ПРАВИЛО Е-5.3
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и това удостоверение
трябва в съответствие с Правило E-5.3 от
Анекса към Конвенцията да се счита за валидно до ..................................................................
Подписано ...........................
(подпис на оправомощено
то длъжностно лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОД�
НОВИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД Е ИЗВЪРШЕН И Е
ПРИЛОЖИМО ПРАВИЛО E-5.4
Корабът отговаря на съответните разпоредби на Конвенцията и настоящото свидетелство,
в съответствие с Правило E-5.4 от Анекса към
Конвенцията, и се счита за валидно до ............
Подписано ...........................
(подпис на оправомощено
то длъжностно лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРО�
КА НА ВАЛИДНОСТ ДО ПРИСТИГАНЕ В
ПРИСТАНИЩЕТО НА ПРЕГЛЕД ИЛИ ЗА
ГРАТИСЕН ПЕРИОД, КОГАТО ПРАВИЛО
E-5.5 ИЛИ E-5.6 Е ПРИЛОЖИМО
Настоящото свидетелство, в съответствие с
Правило E-5.5 или Е-5.6* от Анекса към Конвенцията, се счита за валидно до .......................
Подписано ...........................
(подпис на оправомощено
то длъжностно лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)
––––––––––––––––––––
* Ненужното се зачерква.
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ГО�
ДИШНА ДАТА, КОГАТО ПРАВИЛО Е-5.8
Е ПРИЛОЖИМО
В съответствие с Правило E-5.8 от Анекса
към Конвенцията новата годишна дата е .............
Подписано ...........................
(подпис на оправомощено
то длъжностно лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)

В съответствие с Правило E-5.8 от Анекса
към Конвенцията новата годишна дата е .....
...................................................................................
Подписано ...........................
(подпис на надлежно опра
вомощеното длъжностно
лице)
Място ..................................
Дата ......................................
(печат или щемпел на
органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ФОРМА НА ДНЕВНИК ЗА БАЛАСТНИТЕ
ОПЕРАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОН�
ТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОРАБНИTE
БАЛАСТНИ ВОДИ И СЕДИМЕНТИ
Период от ...................... до ......................
Име на кораба .........................................................
IМО номер ................................................................
Бруто тонаж ............................................................
Знаме ..........................................................................
Обем на баластните води (в кубични метри) .......
Корабът разполага с План за управление на
баластните води 
Схема на кораба, показваща разположението
на баластните танкове:
1. Въведение
В съответствие с правило В-2 от Анекса
към Международната конвенция за контрол
и управление на корабните баластни води
и седименти за всяка операция с баластни
води следва да се води запис. Това включва
изхвърляния в морето и в приемни съо
ръжения.
2. Баластна вода и управление на баласт�
ните води
„Баластна вода“ означава водата със суспендираните в нея частици, взета на борда
на кораба, за да се контролират диферентът,
кренът, газенето, устойчивостта или напреженията на кораба. Управлението на баластните
води се извършва в съответствие с одобрен
изпълняван План за управление на баласт-
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ните води, като се вземат предвид Насоките 3,
разработени от Организацията.
3. Записи в дневника за баластните опе�
рации
Записи в дневника за баластните операции
се правят при всеки от следните случаи:
3.1. Когато на борда се приемат баластни
води:
.1 Дата, час и място, пристанище или терминал на приема (пристанище или географска
ширина/дължина), дълбочина в случай на
прием извън пристанище
.2 Приблизителен обем на приема, в кубични метри
.3 Подпис на корабния офицер, отговарящ
за операцията.
3.2. Когато баластна вода се циркулира
и обработва за целите на управлението на
баластните води:
.1 Дата и час на операцията
.2 Приблизителен циркулиран или обработен обем (в кубични метри)
.3 Операцията се извършва в съответствие
с Плана за управление на баластните води
или не
.4 Подпис на корабния офицер, отговарящ
за операцията.
3.3. Когато баластна вода се изхвърля в
морето:
.1 Дата, час и място, пристанище или терминал (пристанище или географска ширина/
дължина)
.2 Приблизителен изхвърлен обем, в кубични метри, включително оставащият на борда
обем, в кубични метри
.3 Операцията се извършва в съответствие
с Плана за управление на баластните води
или не
.4 Подпис на корабния офицер, отговарящ
за операцията.
3.4. Когато баластна вода се изхвърля в
приемно съоръжение:
.1 Дата, час и място на приема
.2 Дата, час и място на изхвърлянето
.3 Пристанище или терминал
.4 Приблизителен изхвърлен и приет обем,
в кубични метри
.5 Операцията се извършва в съответствие
с Плана за управление на баластните води
или не
.6 Подпис на корабния офицер, отговарящ
за операцията.
3.5. Инцидентно или друго извънредно
приемане или изхвърляне на баластни води
.1 Дата и час на събитието
Направете справка с Насоките за контрол и
управление на корабните баластни води и седименти за свеждане до минимум на преноса на
вредни водни организми и патогени, приети от
Организацията с Резолюция А.868(20).
3
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.2 Пристанище или местоположение на
кораба по време на събитието
.3 Обем на изхвърлените баластни води
.4 Обстоятелства при приемането, изхвърлянето, изтичането или загубата на баластни
води, причината за това и общи бележки
.5 Одобреният План за управление на баластните води приложен ли е, или не преди
изхвърлянето
.6 Подпис на корабния офицер, отговарящ
за операцията.
3.6. Допълнителни оперативни процедури
и общи бележки.
4. Обем на баластната вода
Обемът на баластната вода на борда трябва
да се определя в кубични метри. Дневникът за баластните операции съдържа много
препратк и к ъм приблизи телни я обем на
баластната вода. Признава се, че точността
при определяне на обемите на баласта е
обект на тълкуване.
ЗАПИС НА ОПЕРАЦИИ С БАЛАСТНА ВОДА
ОБРАЗЕЦ НА СТРАНИЦА ОТ ДНЕВНИК ЗА
БАЛАСТНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Име на кораба ..........................................................
Отличителен номер или букви .........................
Дата Позиция
(номер)

10544

Запис на операциите/подпис
на отговорни корабни
офицери

Подпис на капитана ............................

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съх�
раняването на регистрите от Комисията
за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства (обн., ДВ, бр. 54 от
2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г., бр. 12 и 53 от
2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63 и 68 от 2008 г.,
бр. 13 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 68 и 90
от 2014 г. и бр. 95 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „инструменти“ се
поставя запетая, а думите „и многостранните
системи за търговия“ се заменят с „многостранните системи за търговия и организираните системи за търговия“.
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2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се
добавят думите „включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал,
фондове за социално предприемачество или
фондове за дългосрочни инвестиции;“.
3. Създават се нови т. 8, 9 и 10:
„8. обвързаните агенти;
9. доставчиците на услуги за докладване
на данни;
10. администраторите на бенчмаркове,
лицензирани или регистрирани от комисия
та съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011 на
Европейск и я парламен т и на С ъвета о т
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 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.)
(Регламент (ЕС) 2016/1011);“.
4. Досегашните т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
стават съответно т. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по инициатива на заместник-председателите“ се заменят с „по
инициатива на комисията, съответно заместник-председателите“.
2. В ал. 2 думите „обстоятелствата, определени в наредбата“ се заменят с „обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите
по чл. 2, определени в наредбата“.
3. В ал. 4 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „заместник-председателите“ се заменят със „съответния член“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато за явлението се подава на
хартиен носител, в комисията се представят
документи в оригинал или копия, заверени
с „Вярно с оригинала“ от лицето, подписало
заявлението, освен ако с нормативен акт се
изисква друга заверка. При поискване се
предоставят и оригиналите на документи.“
3. В ал. 4 думите „Заместник-председателите на комисията могат“ се заменят с „Комисията, съответно заместник-председателите
на комисията, могат“.
4. В ал. 5 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
5. В ал. 6 се създава изречение първо:
„Когато заявлението се подава по електронен
път, заявлението се подписва с квалифициран
електронен подпис.“
6. Създава се ал. 7:
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„(7) Към заявлението се представят и
заверени копия от документите, подлежащи
на обявяване в регистър по чл. 2, в които
личните данни освен тези, които се изискват
по закон, са заличени.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Последващите вписвания в електронната база на регистрите по чл. 2 се извършват така, че информацията, съдържаща се
в предходни вписвания, се актуализира с
новопостъпила.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 думите „заместник-председател“
се заменят с „член“, а изречение второ се
заличава.
§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „учредяването на юридическото лице“ се заменят с „вписването на
юридическото лице в съответния регистър
по чл. 2“;
б) в т. 16, 17, 18 и 19 думите „(собствено,
бащино и фамилно)“ се заличават;
в) в т. 23 в началото се добавят думите
„информация за“, а думите „законовите разпоредби, които са били нарушение“ се заменят
с „основанието за прилагането им“;
г) в т. 24 в началото се добавят думите
„информация за“, а думите „влезли в сила“
и запетаята след тях се заличават;
д) в т. 25 в началото се добавят думите
„информация за“, а думите „влезли в сила“
и запетаята след тях се заличават;
е) в т. 26 и 27 думите „(собствено, бащино
и фамилно)“ се заличават;
ж) в т. 28 думите „и номерът на вписване
то в търговския регистър“ се заличават.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Идентификационният код (Legal Entity
Identifier code – LEI code) се вписва и за всяко лице, обстоятелства за което са вписани
в партидата на лице, вписано в регистър по
чл. 2, когато лицето притежава такъв код.
(4) Информация за приложена принудителна административна мярка, съответно информация за наложена имуществена санкция
или глоба, се оповестява в регистрите по чл. 2
след влизане в сила на решението, съответно
наказателното постановление, освен ако в
закон не е предвидено друго.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават, а числото „21“ се
заменя с „23“;
б) в т. 5 числото „21“ се заменя с „23“;
в) в т. 6, 8 и 9 думите „(собствено, бащино
и фамилно)“ се заличават;
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г) точка 12 се отменя;
д) в т. 13 думите „чл. 85, ал. 6“ се заменят
с „чл. 190, ал. 1“;
е) в т. 14 думите „чл. 74, ал. 1“ се заменят
с „чл. 153, ал. 2“;
ж) в т. 15 думите „чл. 100“ се заменят с
„чл. 187“;
з) в т. 16 думите „чл. 101“ се заменят с
„чл. 188“;
и) в т. 18 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават;
к) създават се т. 19, 20, 21, 22 и 23:
„19. лицата, които действат като маркетмейкъри на съответния регулиран пазар;
20. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент
(ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите
на финансови инструменти и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от
12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 600/2014);
21. решенията за прекратяване използването
на освобождаването от публично оповестяване на информация по Регламент № 600/2014;
22. разрешенията за отложено публикуване
на данните за сделките, постановени по реда
на Регламент № 600/2014;
23. информация дали пазарният оператор
предоставя услуги по докладване на данни.“
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
3. В основния текст на ал. 3 след думите
„друга държава членка“ се добавя „и за който комисията е информирала компетентния
орган на приемащата държава“.
4. В ал. 4 думите „чл. 95“ се заменят с
„чл. 184“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, когато пазарен оператор организира и многостранна система за
търговия (МСТ) или организирана система
за търговия (OCT), в регистъра по ал. 1 по
партида на регулирания пазар, организиран
от пазарния оператор относно МСТ или OCT,
се вписват и обстоятелствата по чл. 15а, съответно чл. 15б.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите, когато в лиценза на пазарен оператор е включено извършването на
услуги по докладване на данни в регистъра
по ал. 1 по партидата на регулирания пазар,
организиран от пазарния оператор, се вписват:
1. решението на комисията, с което се дава
право на пазарния оператор да извършва дейност като доставчик на услуги за докладване
на данни;
2. видът на услугата за докладване на данни;
3. правилата за управление по чл. 209,
ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията, с което на
пазарния оператор се отнема правото да предоставя услуги за извършване на дейност като
доставчик на услуги за докладване на данни.“
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§ 7. В чл. 15а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 и 5 думите „(собствено, бащино
и фамилно)“ се заличават.
2. В т. 6 думата „дейността“ се заменя с
„търговия“.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. решението за регистриране на многостранната система за търговия като пазар за
растеж;“.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. одобрението за използване на централен
контрагент, клирингова къща или система за
сетълмент на друга държава членка по чл. 112,
ал. 4 ЗПФИ;“.
5. Точка 9 се изменя така:
„9. решенията за освобождаване от публично оповестяване на информация по Регламент
№ 600/2014;“.
6. Създава се нова т. 10:
„10. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично
оповестяване на информация по Регламент
№ 600/2014;“.
7. Създава се т. 11:
„11. разрешенията за отложено публикуване
на данните за сделките, издадени по реда на
Регламент № 600/2014;“.
8. Досегашната т. 10 става т. 12.
§ 8. В глава четвърта се създават раздели ІІб, ІІв, ІІг и ІІд:
„Раздел ІІб
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра за организираните системи за търговия
Чл. 15б. В регистъра на организираните
системи за търговия се вписват:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за организиране на организирана
система за търговия, и номерът на лиценза;
2. наименованието, ЕИК, седалището и
адресът на управление на инвестиционния
посредник или пазарния оператор, получил
лиценз от комисията да организира организирана система за търговия;
3. правилата за търговия на OCT;
4. условията и редът за упражняване на
правото на преценка по чл. 115 ЗПФИ;
5. решенията за освобождаване от публично
оповестяване на информация по Регламент
№ 600/2014;
6. решенията за прекратяване използването им на освобождаването от публично
оповестяване на информация по Регламент
№ 600/2014;
7. разрешенията за отложено публикуване
на данните за сделките, издадени по реда на
Регламент № 600/2014;
8. решението на комисията за отнемане на
лиценз за организиране на OCT.
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Раздел ІІв
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на обвързаните агенти
Чл. 15в. В регистъра на обвързаните агенти
се вписват:
1. обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 за обвързан агент – юридическо лице, а когато
обвързаният агент е физическо лице – имена, адрес за кореспонденция, телефон, факс,
електронен адрес (e-mail);
2. наименование на инвестиционния посредник, от чието име действа обвързаният агент;
3. видовете инвестиционни услуги и дейности, които обвързаният агент извършва от
името на инвестиционния посредник;
4. имената на физическите лица, които
предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице.
Раздел ІІг
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на доставчиците на услуги за докладване на данни
Чл. 15г. В регистъра на доставчиците на
услуги за докладване на данни се вписват:
1. решението на комисията, с което се
издава лиценз за предоставяне на услуги по
докладване на данни;
2. конкретните услуги по докладване на
данни, които лицето има право да предоставя
съгласно лиценза;
3. правилата за управление по чл. 209,
ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията за отнемане
на лиценз за предоставяне на услуги по докладване на данни.
Раздел ІІд
Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на администраторите на бенчмаркове,
лицензирани или регистрирани от комисията
съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011
Чл. 15д. В регистъра на администраторите
на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС)
2016/1011, се вписват:
1. решението на комисията за издаване на
лиценз или регистриране на администратор
на бенчмарк;
2. информация за всички съществув ащ и
или потенциални конфликти на интереси,
включително конфликтите на интереси, произтичащи от собствеността или от контрола
на администратора;
3. видът на бенчмарка, за който е издаден
лицензът или регистрацията;
4. решението на комисията за отнемане
или спиране действието на лиценза, съответно
заличаване или спиране действието на регистрацията на администратора на бенчмарк.“
§ 9. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“;
б) в т. 1 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“,
а думите „лиценз за извършване на услугите
и дейностите по чл. 7, ал. 3 ЗПФИ, и номерът
на лиценза“ се заменят с „разрешение за извършване на услугите и дейностите по чл. 9,
ал. 2 ЗПФИ, и номерът на лиценза, съответно
разрешението“;
в) в т. 2 думите „чл. 5, ал. 2 и 3 и чл. 7, ал. 3“
се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 3 и чл. 9, ал. 2“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. решението на комисията за издаване на
лиценз за извършване на услуги и дейности
по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ на територията на
Република България от юридическо лице от
трета държава чрез клон;“
д) точка 4 се отменя;
е) в т. 5 думите „чл. 11, ал. 2, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 13, ал. 1, 6 и 7“;
ж) в т. 6 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават, а думите „чл. 5“ се
заменят с „чл. 6“;
з) в т. 7 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ и „по чл. 12 ЗПФИ“ се заличават;
и) в т. 8 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ и „по реда на чл. 221 ЗППЦК и
чл. 127 ЗПФИ, влезли в сила“ се заличават;
к) в т. 9 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават;
л) в т. 10 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават, а думите „седалището, адресът на управление и предметът
на дейност“ се заменят със „седалището и
адресът на управление“;
м) точка 12 се изменя така:
„12. информация за депозитарната институция на финансови инструменти, в която
инвестиционният посредник членува;“
н) точки 13 и 14 се отменят;
о) точка 15 се изменя така:
„15. мястото на търговия, в което членува
инвестиционният посредник;“
п) точки 16 и 17 се отменят;
р) точка 19 се изменя така:
„19. годишният финансов отчет по чл. 29
от Закона за счетоводството и консолидираният финансов отчет по чл. 31 от Закона за
счетоводството, с изключение на годишните
и консолидираните финансови отчети на инвестиционните посредници – банки;“
с) в т. 21 думите „лиценза за извършване
на услугите и дейностите по чл. 5, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 3 ЗПФИ“ се заменят с „лиценза,
съответно разрешението за извършване на
услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 и
чл. 9, ал. 2 ЗПФИ“;
т) в т. 22 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават;
у) създава се нова т. 23:
„23. информация за обвързания агент, който
действа от името на посредника;“
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ф) досегашната т. 23 става т. 24 и в нея се
правят следните изменения и допълнения:
аа) в основния текст след думите „държава членка чрез клон“ се добавя „или чрез
обвързан агент, установен в друга държава
членка, в която инвестиционният посредник
няма клон“;
бб) в буква „в“ думите „(собствено, бащино
и фамилно)“ се заличават;
вв) създава се нова буква „г“:
„г) данни за обвързания агент – наименованието, ЕИК, седалището и адресът на
управление на юридическото лице, което ще
извършва дейност като обвързан агент, съответно имената на физическото лице, което
ще извършва дейност като обвързан агент;“
гг) досегашната буква „г“ става буква „д“;
х) досегашната т. 24 става т. 25 и в нея след
думите „свободно предоставяне на услуги“ се
добавя „или чрез обвързан агент“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „чл. 5“ се
заменят с „чл. 6“, а след думата „клон“ се
поставя запетая и се добавя „съответно чрез
обвързан агент“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „съответно на обвързания агент, ако
е юридическо лице“;
в) в т. 2 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават, а накрая се поставя
запетая и се добавя „съответно на обвързания
агент, ако е физическо лице“;
г) създава се т. 6:
„6. имената на брокерите и инвестиционните консултанти, които сключват сделки и
предоставят съвети във връзка с дейността
на клона.“
3. В ал. 3 думите „чл. 5“ се заменят с „чл. 6“.
4. В ал. 4 след думите „организира МСТ“
се добавя „или OCT“, а думите „чл. 15, ал. 5,
т. 1 – 11“ се заменят с „чл. 15а, съответно
чл. 15б“.
5. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите, когато инвестиционен
посредник има лиценз за извършване на
услуги по докладване на данни, в регистъра
се вписват:
1. решението на комисията, с което се
дава право на инвестиционния посредник да
извършва дейност като доставчик на услуги
за докладване на данни;
2. видът на услугата за докладване на данни;
3. правилата за управление по чл. 209,
ал. 1 ЗПФИ;
4. решението на комисията, с което на инвестиционния посредник се отнема правото да
предоставя услуги за извършване на дейност
като доставчик на услуги за докладване на
данни.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
в основния текст думите „чл. 5“ се заменят
с „чл. 6“.
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§ 10. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4:
а) точки 2 и 7 се отменят;
б) в т. 13 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
2. В ал. 6 т. 5 се изменя така:
„5. наименованието на банката, с която
е сключен договор за депозитарни услуги;“.
§ 11. В чл. 19, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават, а думата „представителя“ се заменя с „представителите“.
2. В т. 2 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
3. Точки 3 и 4 се отменят.
§ 12. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
2. В т. 2 думите „(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават, а думите „трите имена“
се заменят с „имената“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „ЕИК на инвестиционното
дружество, съответно“ се заличават;
б) в т. 3 думите „уставът на инвестиционното дружество, съответно“ се заличават;
в) в т. 7 думите „ISIN код, рисков профил“
и запетаята пред тях се заличават;
г) създават се т. 8 и 9:
„8. рисковият профил на колективната инвестиционна схема, съответно на подфонда;
9. ISIN кодът на емисията на колективната
инвестиционна схема, съответно на подфонда;“
д) досегашните т. 8, 9 и 10 стават съответно
т. 10, 11 и 12;
е) досегашната т. 11 става т. 13 и в нея думите „решенията за“ се заменят с „решението
на комисията, с което се одобрява“;
ж) досегашните т. 12 и 13 стават съответно
т. 14 и 15;
з) досегашните т. 14 и 15 се отменят.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За инвестиционните дружества в регистъра се вписват съответно обстоятелствата по
ал. 1 и по чл. 17, ал. 1 и 4, както и имената
на назначените квестори.“
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „трите имена“ се заменят
с „имената“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. по партидата на захранващата колективна инвестиционна схема се вписват проспектът, документът с ключовата информация
за инвеститорите по чл. 57 ЗДКИСДПКИ на
главната колективна инвестиционна схема,
когато тя е с произход от друга държава членка, както и всяко изменение в тях;“.
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4. Създава се ал. 5:
„(5) За колективна инвестиционна схема
с произход от друга държава членка, която
предлага дяловете си на територията на Репуб
лика България, в регистъра на колективните
инвестиционни схеми се вписват следните
обстоятелства:
1. на и менова н ие т о на у п ра вл я ва що т о
дружество, което управлява дейността на
колективната инвестиционна схема съгласно
сключения договор, съответно съгласно правилата на договорния фонд, седалището и
адресът на управление, номерът и датата на
издадения от съответния компетентен орган
лиценз;
2. ISIN кодът на емисията, ако има такъв;
3. наименованието на лицето, чрез което
се предлагат и изкупуват обратно дяловете
на колективната инвестиционна схема на
територията на Република България, ако е
различно от управляващото дружество;
4. проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на колективната
инвестиционна схема, както и документите
с ключова информация за инвеститорите за
всеки подфонд, ако колективната инвестиционна схема се състои от подфондове, както
и всяка последваща актуализация на тези
документи;
5. годишният финансов отчет на колективната инвестиционна схема;
6. шестмесечният финансов отчет на колективната инвестиционна схема.“
§ 14. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точки 3, 4 и 5 се отменят.
2. В т. 6 след думата „решението“ се добавя
„на комисията“.
3. В т. 7 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, а думите „трите имена
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“.
4. В т. 8 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
5. Точка 9 се изменя така:
„9. имената на лицата, които ще извършват
инвестиционни консултации относно финансови инструменти;“.
6. В т. 10 след думата „решението“ се добавя „на комисията“, а думите „(собствено,
бащино и фамилно)“ се заличават.
7. Точка 11 се отменя.
8. В т. 15 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
§ 15. В чл. 23а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 18“ се
заменят с „чл. 17 и 18“;
б) в т. 2 думите „ЕИК на националното
инвестиционно дру жество, съответно“ се
заличават;
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в) в т. 3 думите „уставът на националното инвестиционно дружество, съответно“ се
заличават;
г) в т. 5 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ и „по чл. 12 ЗПФИ“ се заличават;
д) точка 6 се отменя;
е) в т. 7 след думата „решението“ се добавя
„на комисията“;
ж) в т. 13 думите „решението за“ се заменят с „решението на комисията, с което се
одобрява“;
з) точка 16 се отменя;
и) точка 18 се отменя;
к) създава се т. 24:
„24. за национални инвестиционни фондове
от затворен тип в регистъра на националните
инвестиционни фондове се вписват местата
на търговия, съответно държавите членки, на
територията на които се предлагат акциите
или дяловете на националния инвестиционен
фонд от затворен тип, и датата на приемането
им за търговия на всяко място на търговия,
на който се предлагат.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За национални инвестиционни фондове
от затворен тип в регистъра на националните
инвестиционни фондове се вписват съответно
обстоятелствата по ал. 1 и чл. 21.“
§ 16. В наименованието на раздел VIб на
глава четвърта накрая се поставя запетая и
се добавя „включително лицата, които управ
ляват фондове за рисков капитал, фондове за
социално предприемачество или фондове за
дългосрочни инвестиции“.
§ 17. В чл. 23б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се променя така:
„(1) В регистъра на ЛУАИФ, включително
лицата, които управляват фондове за рисков
капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, за ЛУАИФ се вписват съответните
обстоятелства по чл. 23, както и следните
обстоятелства:“;
б) в т. 7 абревиатурата „ЛАУИФ“ се заменя
с „ЛУАИФ“;
в) в т. 10 думите „трите имена (собствено,
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“;
г) в т. 11 след думата „решението“ се добавя
„на комисията“;
д) в т. 12 след думата „решението“ се добавя
„на комисията“, абревиатурата „ЛАУИФ“ се
заменя с „ЛУАИФ“ и думите „трите имена
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“;
е) в т. 13 след думата „решението“ се добавя
„на комисията“, думите „чл. 224“ се заменят
с „чл. 222“ и думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават;
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ж) в т. 14 след думата „решението“ се добавя „на комисията“;
з) в т. 15 след думата „решението“ се добавя
„на комисията“.
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) В регистъра по ал. 1 за ЛУАИФ с
произход от друга държава членка, което
управлява алтернативен инвестиционен фонд,
установен в Република България, се вписват
следните обстоятелства:
1. името или наименованието на законния
представител на ЛУАИФ, неговият постоянен адрес или адрес на управление, както
и адресът му за кореспонденция, ако той е
различен;
2. в случай че осъществява дейност посредством откриване на клон – седалището
и адресът на управление на клона и данните
за управителя на клона;
3. данни за наименованието и адреса на алтернативните инвестиционни фондове, които
лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, възнамерява да управлява
на територията на Република България;
4. програмата за дейността и всяка промяна в нея;
5. датата, от която ще започне да извършва дейност на територията на Република
България.
(4) В регистъра по ал. 1 за лицата, които
управляват фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество,
се вписват обстоятелствата по ал. 1, както и
следните обстоятелства:
1. решението на комисията по чл. 197, ал. 9
ЗДКИСДПКИ за регистриране на лице, което
управлява фондове за рисков капитал, съответно фондове за социално предприемачество;
2. обозначението „EuVECA“, съответно
„EuSEF“, за съответния фонд;
3. списък на държавите членки, на чиито
пазари лицата, които управляват фондове за
рисков капитал, съответно фондове за социално
предприемачество, предлагат такива фондове;
4. списък на държавите членки, в които
лицата, които управляват фондове за рисков
капитал, съответно фондове за социално пред
приемачество, са установили такива фондове;
5. решението на комисията за отписване
на лице, което управлява фондове за рисков
капитал, съответно фондове за социално
предприемачество.
(5) В регистъра по ал. 1 за лицата, които
управляват фондове за дългосрочни инвестиции, се вписват съответните обстоятелства по
ал. 1, както и следните обстоятелства:
1. разрешението на комисията за извършване на дейност по чл. 197, ал. 11 ЗДКИСДПКИ;
2. обозначението „ELTIF“ за съответния
фонд;
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3. държавата членка, където се предлагат
дялове или акции на фонд за дългосрочни
инвестиции;
4. регулираните пазари или многостранните системи за търговия, на които дялове или
акции на фонд за дългосрочни инвестиции
са допуснати до търговия;
5. срокът, за който е учреден фондът за
дългосрочни инвестиции;
6. решението на комисията за отнемане
на разрешение за извършване на дейност по
чл. 197, ал. 11 ЗДКИСДПКИ.“
§ 18. В чл. 24, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. името, електронен адрес и адрес за
кореспонденция;“.
2. В т. 4 след думите „съответно на“ се
добавя „обвързания агент, на“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. информация за приложените принудителни административни мерки от комисията,
съответно заместник-председателя на комисията, както и отмяната им, основанието за
прилагането им, датата и номерът на решението за прилагането на съответната мярка;“.
4. В т. 6 думите „наложените глоби по реда
на чл. 221 ЗППЦК и чл. 127 ЗПФИ, влезли в
сила“ се заменят с „информация за наложените
глоби от председателя и заместник-председател
на комисията“.
5. Точка 7 се отменя.
§ 19. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Навсякъде в т. 9, 10, 11, 12 и 13 думите
„(собствено, бащино и фамилно)“ се заличават.
2. Точка 14 се изменя така:
„14. лицата, които притежават пряко или
непряко квалифицирано участие в застрахователното (или презастрахователното) дружество или друго участие, което им дава
възможност да го контролират; за физическо
лице се вписват имената, за юридическо лице
съответно се вписват наименованието, ЕИК,
седалището, адресът на управление;“.
3. Точка 15 се отменя.
4. В т. 17 думите „чл. 29, ал. 1“ се заменят
с „чл. 29“.
5. В т. 19, буква „а“ думите „номер ГЖ.4“
се заменят с „номер ГЖ.4а“, а думите „и
справките на застрахователите съгласно чл. 6,
ал. 1 от Наредба № 53 от 2016 г.“ се заличават.
6. В т. 22 и 23 думите „(собствено, бащино
и фамилно)“ се заличават.
§ 20. В чл. 26, т. 2 думите „(собствено,
бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 21. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „специалната клиентска сметка“ се заменят с „всички специални
клиентски сметки“.
2. В ал. 3:
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а) в т. 2 думите „чл. 166“ се заменят с
„чл. 315“;
б) в т. 3 думите „специалната клиентска
сметка“ се заменят с „всички специални
клиентски сметки“;
в) в т. 7 думите „датата и основанието“ се
заменят с „решението“.
3. В ал. 5:
а) в т. 1 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават;
б) в т. 3 думите „специалната клиентска
сметка“ се заменят с „всички специални
клиентски сметки“;
в) в т. 4 думите „влезли в сила“ се заличават.
§ 22. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. имената на лицата, които притежават
пряко или непряко квалифицирано участие
в капи та ла на пенсионноосиг у ри телното
дружество; за юридическо лице съответно се
вписват наименованието, ЕИК, седалището
и адресът на управление;“.
в) точка 4 се отменя;
г) в т. 10 и 11 думите „(собствено, бащино
и фамилно)“ се заличават;
д) в т. 14 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават, а цифрата „6“ се
заменя със „7“;
е) в т. 15 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 5 и 6 думите „(собствено,
бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 23. В чл. 30, т. 1 и 3 думите „(собствено,
бащино и фамилно)“ се заличават.
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „(собствено, бащино и
фамилно)“ се заличават.
2. В т. 4 думите „влезли в сила“ се заличават.
§ 25. В § 1, ал. 2 от допълнителната разпоредба накрая на първото изречение се поставя запетая и се добавя „освен ако в закон
е предвидено друго“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Лицата по чл. 2 заявяват за вписване
в регистрите на комисията настъпилите новоизискуеми обстоятелства по тази наредба
в едномесечен срок от влизането є в сила.
§ 27. В Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите
и пасивите и образуването на техническите
резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд (обн., ДВ, бр. 6
от 2017 г.; попр., бр. 31 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 95 от 2017 г.) в приложение № 2.1 към
чл. 3, ал. 1, т. 1 се създава справка № ГЖ.4а:
„Активно презастраховане за периода от 01.01.
до края на ………. година“, както следва:

§ 28. Наредбата е приета с Решение № 1097 от 28.11.2018 г. на Комисията за финансов надзор.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение на Инструкция
№ 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване
на задържане, оборудването на помещенията
за настаняване на задържани лица и реда в
тях в Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 9 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 77
от 2015 г. и бр. 30 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 58, ал. 2 думите „нар или“ се
заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 юли
2019 г.
Министър:
Младен Маринов
10529

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 494
от 23 ноември 2018 г.

за изменен ие и доп ъ л нен ие на Ме тод и�
ката за условията и реда за определяне,
анализ и оценка на съответните пазари и
критериите за определяне на предприятия
със значително въздействие върху пазара
(ДВ, бр. 89 от 2012 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 след израза „на основание“
думата „на“ се заличава и думите „чл. 15(1)“
се заменят с „чл. 15, пар. 1“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „чл. 15, ал. 2“ се
заменят с „чл. 15, пар. 2“.
§ 3. В чл. 4, ал. 4 думата „еднакви“ се заменя с „достатъчно еднородни“, след думите
„географски райони“ се поставя запетая и се
добавя „в които преобладаващите конкурентни
условия са значително по-различни“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Думите „При анализа по ал. 1“ се заличават.
2. Думата „комисията“ се изписва с главна
буква и след думата „взаимозаменяемостта“
се добавя „по ал. 1“.
3. Думите „историческа цена и“ се заличават.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „не осъществяват електронни съобщения и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ком иси я та изслед ва вза и моза меняемостта по ал. 1 на базата на различни
критерии, сред които: структурни, правни и
регулаторни бариери за навлизане на пазара,
както и други относими критерии.“
3. В ал. 4 думата „прехвърля“ се заменя с
думата „пренасочва“.
§ 6. В чл. 9, ал. 5 т. 2 се изменя така:
„2. при регулирани цени – определената
на конкурентно равнище регулирана цена,
основана на разходите.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 след думите „следните два“ се
добавя думата „основни“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думата „пазар“ се заменя с думите „обхват на пазара“.
4. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. характеристики на търсенето и предлагането (предпочитание на потребителите
на национално или местно ниво, изградени
мрежи, наличие на различаващи се търговски
оферти и др.);“.
5. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. брой и размер на предприятията, пазарните им дялове и тяхното изменение;“.
6. В ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. цени и ценови различия;“.
7. В ал. 3 т. 4 и 5 се заличават.
§ 8. В чл. 12, ал. 3 думите „сравнително
висока“ се заменят с думата „достатъчна“.
§ 9. В чл. 13 след думите „дали са изпълнени“ се добавя думата „кумулативно“ и текстът
„ ,които се прилагат кумулативно“ се заличава.
§ 10. В чл. 14, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Текстът „При прилагане на критерия по
чл. 13, т. 2“ се заличава, като след него се
поставя главна буква за предлога „в“.
2. След думите „бариери за навлизане,“ се
добавят думите „при оценка на критерия по
чл. 13, т. 2“.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Преди двете абревиатури „ЗЕС“ се добавя думата „от“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. приходи, разходи и инвестиции;“.
§ 12. В чл. 17 ал. 2 и 3 се заличават.
§ 13. В чл. 18 преди абревиатурата „ЗЕС“
се добавя думата „от“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В основния текст след думите „цел да
оцени“ се заличават двете точки и се добавя
текстът на т. 1 и се поставя точка.
2. Точка 2 се заличава.
§ 15. Член 23 се отменя.
§ 16. В чл. 25 ал. 2 се изменя така:
„(2) При определяне на предприятия със
съвместно значително въздействие върх у
пазара комисията изследва дали условията/
критериите по чл. 32, ал. 1 са изпълнени кумулативно и взема предвид всички или някои
от критериите по чл. 32, ал. 2.“
§ 17. В чл. 26, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думата „нетни“ се заличава.
2. В т. 5 след думата „брой“ се добавя
„линии и/или“.
§ 18. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Предприятия, които имат голям
и устойчив във времето пазарен дял – над
50 %, е вероятно да притежават значително
въздействие върху пазара.
(2) В случаите, когато предприятията имат
сравнително голям пазарен дял – между 40 %
и 50 %, комисията следва да извърши анализ и
на други основни структурни характеристики
на пазара, преди да достигне до заключение
относно наличието на предприятие със значително въздействие върху пазара.“
§ 19. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „висок“ се заменя с
„голям“.
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2. В ал. 3 думите „е налице ефективна
конку ренция“ се заменят със „са налице
предпоставки за ефективна конкуренция“.
3. В ал. 4 думата „висок“ се заменя с
„голям“.
4. В ал. 5 след думите „чл. 31“ се добавя
„или чл. 32, ал. 2“.
§ 20. В чл. 31 след думата „пазар“ се добавя
„и на пазарното положение на предприятието“
и се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. липса на или недостатъчна пазарна сила
на купувача – при оценка съгласно този критерий се отчита дали дадено предприятие има
потребители (клиенти и крайни потребители)
със силни позиции при водене на преговори,
които упражняват значително въздействие върху конкуренцията и ограничават способността
на предприятието да следва поведение, независимо от своите потребители; такава пазарна
сила на купувача е налице, когато потребители
закупуват голям дял от предлаганите от предприятието електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, реализират значителна част от
постъпленията на предприятието, добре са
информирани за алтернативни предприятия,
предлагащи сходни електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и са в състояние да
преминат лесно и без значителни разходи
към електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, предлагани от други предприятия,
и/или дори да започнат сами да предоставят
съответните електронни съобщителни мрежи и/или услуги; ако се установи, че дадено
предприятие няма потребители, за които са
налице изброените характеристики, може да
се приеме, че потребителите на предприятието
имат недостатъчна или слаба пазарна сила;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. наличие на бариери за навлизане и
разширяване на съответния пазар – при оценка съгласно този критерий се отчита дали са
налице правни или икономически бариери за
навлизане и разширяване на нови предприятия
на съответния пазар; колкото по-високи са
бариерите за навлизане, толкова бариерите
пред разширяването ще бъдат по-значителни;
правни бариери са тези, които не се основават
на икономически условия, а са резултат от
законодателни, административни или други
държавни мерки, които имат пряко влияние
върху условията за навлизане и/или позициониране на нови участници на пазара, като
например получаване на достъп до ограничен
ресурс или налагане на ценови ограничения
на предприятията, които влияят не само върху
навлизането, но и върху позиционирането на
нови участници на пазара; икономическите бариери са структурни и стратегически бариери,
в рез ултат на които дадено предприятие може
да увеличи цените на предлаганите електронни
съобщителни мрежи и/или услуги и да реализира устойчива свръхпечалба, без това да
предизвика навлизането на нови предприятия,
които биха я намалили; структурни бариери
могат да бъдат разходи, които е необходимо
да се направят при навлизането в сектора,
които не могат да бъдат възстановени при
неговото напускане, икономии от мащаба,
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продуктова диференциация и марков имидж
(включително силна реклама) и сключени
дистрибуционни споразумения, патенти и
други интелектуални и изключителни права;
стратегически бариери може да възникват в
резултат на стратегическото поведение на
предприятията, които предоставят електронни
съобщителни мрежи и/или услуги на съответния пазар; това стратегическо поведение
може да бъде ценово (прилагане на стратегия
на хищническо ценообразуване, ценова преса,
крос субсидиране, ценова дискриминация и
др.) и неценово (увеличаване на инвестициите,
активна промоционна и дистрибуционна стратегия и др.), за целите на ex ante регулирането
комисията анализира възможността за възникване на стратегически бариери в резултат
на това поведение; такива бариери може да
възникнат и когато предприятие – собственик
на електронни съобщителни мрежи и/или предоставящо електронни съобщителни услуги,
има достъп до или гарантирана привилегия
за използване на важни активи или ресурси,
които не са така достъпни до потенциалните
предприя тия, желаещи да предоставят електронни съобщителни мрежи и/или услуги на
съответния пазар.“
3. Създават се т. 13 и 14 със следното съдържание:
„13. преки и непреки мрежови ефекти – при
оценка съгласно този критерий се отчита дали
са налице мрежови ефекти, които могат да
бъдат преки или непреки; преки мрежови
ефекти се наблюдават, когато стойността на
дадена стока или услуга за даден потребител
произтича от по-голямото използване на тази
стока/услуга от други потребители и индивидуалната полезност се увеличава с общия
брой потребители; непреки мрежови ефекти
се появяват, когато такава повишена стойност
произтича от увеличеното използване на допълнителна стока или услуга;
14. встъпване в договорни отношения с
други пазарни участници, което би могло да
доведе до затваряне на пазара – при оценка
съгласно този критерий се отчита дали са налице споразумения между предприятия, които
биха могли да възпрепятстват, ограничават
или нарушават конкуренцията на съответния
пазар; такива споразумения между предприятия могат да бъдат споразуменията за роуминг,
за съвместно използване на мрежата, както
и за съвместни инвестиции, които не са отворени за трети страни и които биха могли
да отстранят независим търговски партньор,
с когото по-малък участник на пазара може
да сключва сделки.“
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Създава се ал. 1 със следното съдържание:
„(1) За установяване наличието на съвместно значително въздействие на две или
повече предприятия върху определен пазар
комисията изследва дали следните три условия
са изпълнени кумулативно:
1. съществува прозрачност на пазара, позволяваща на пазарните участници да наблюдават
взаимно дейността си;
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2. налице са адекватни възпиращи механизми, които да гарантират дългосрочен стимул
за придържане към възприетата обща политика; всеки участник в олигопола трябва да знае,
че конкурентно поведение от негова страна
ще предизвика реакция, която ще превърне
съответните инициативи в непечеливши;
3. липсва възможност за адекватна реакция
от реални или потенциални конкуренти или
пък от страна на потребителите, които биха
могли да предотвратят очакваните от общата
линия на действие резултати.“
2. Досегашният основен текст (преди изброяването) става ал. 2 и се изменя така:
„(2) За установяване наличието на съвместно
значително въздействие комисията извършва
анализ на характеристиките на съответния
пазар и пазарното положение на предприятията, като взема предвид критерии, като:“.
3. В т. 1 думата „нисък“ се заменя с „малък“.
4. В т. 2 думата „сходни“ се заличава.
5. В т. 3 след думите „наличие на“ се заличават думите „правни или икономически“,
а на двете места след думите „бариери за
навлизане“ се добавя „и разширяване“; след
думите „правни бариери“ се заличават думите „за навлизане на пазара“; заличават се и
думите „за навлизане на нови предприятия
на съответния пазар“.
6. Точка 5 се изменя така:
„5. липса на или недостатъчна пазарна сила
на купувача – при оценка съгласно този критерий се отчита дали дадено предприятие има
потребители (клиенти и крайни потребители)
със силни позиции при водене на преговори,
които упражняват значително въздействие върху конкуренцията и ограничават способността
на предприятието да следва поведение, независимо от своите потребители; такава пазарна
сила на купувача е налице, когато потребители
закупуват голям дял от предлаганите от предприятието електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, реализират значителна част от
постъпленията на предприятието, добре са
информирани за алтернативни предприятия,
предлагащи сходни електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и са в състояние да
преминат лесно и без значителни разходи
към електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, предлагани от други предприятия,
и/или дори да започнат сами да предоставят
съответните електронни съобщителни мрежи и/или услуги; ако се установи, че дадено
предприятие няма потребители, за които са
налице изброените характеристики, може да
се приеме, че потребителите на предприятието
имат недостатъчна или слаба пазарна сила;“.
7. В т. 6 след затваряне на скобите се добавят думите „в рамките на периода, за който
се извършва пазарният анализ“.
§ 22. В чл. 33 ал. 1 се изменя така:
„(1) Критериите по чл. 31 и чл. 32, ал. 2
не са изчерпателни, като, отчитайки особеностите на съответния пазар, комисията по
своя преценка може да анализира тези от тях,
които счита, че са относими към този пазар
и са достатъчни за определяне наличието на
значително въздействие върху пазара. Комисията може да анализира и други критерии,
различни от посочените в чл. 31 и чл. 32,
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ал. 2, когато счита, че те са от значение за
определяне на значителното въздействие върху
съответния пазар.“
§ 23. В чл. 35, т. 3 думите „чл. 15(1)“ се
заменят с „чл. 15, пар. 1“.
Заключителна разпоредба
§ 24. Решението е прието от Комисията
за регулиране на съобщенията на основание
чл. 150, ал. 3 от Закона за електронните
съобщения.
За председател:
Никола Колев
10610

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 5148-НС
от 6 декември 2018 г.

относно обявяване на Ралица Трилкова Доб
рева за народен представител от Петнадесети
изборен район – Плевенски
С писмо вх. № НС-02-8 от 5 декември
2018 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 5 декември 2018 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Ивайло Ангелов Московски като народен представител
от Петнадесети изборен район – Плевенски,
издигнат от листата на политическа партия
ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Следващият кандидат от листата на партия
ГЕРБ от списък „А“ е Цецка Цачева Данговска. С решение на Народното събрание
от 4 май 2017 г. Цецка Цачева Данговска е
избрана за министър на правосъдието на Република България, поради което тя не може
да бъде обявена за народен представител на
мястото на подалия оставка Ивайло Ангелов
Московски. Възможността за обявяване на
кандидата за народен представител Цецка
Цачева Данговска би възникнала, в случай
че тя престане да изпълнява функциите на
министър. Следващият кандидат от листата
на партия ГЕРБ след Цецка Цачева е Ралица
Трилкова Добрева. Обявяването на Ралица
Трилкова Добрева за народен представител
следва да се извърши при условията на Решение № 4750-НС от 5 май 2017 г. на ЦИК.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и 4 от
Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Ралица Трилкова Добрева за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на политическа партия ГЕРБ от
Петнадесети изборен район – Плевенски, за
времето, през което Цецка Цачева Данговска
изпълнява функциите на министър на правосъдието на Република България.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Мария Мусорлиева
За секретар:
Румен Цачев
10820
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1094-ИП
от 27 ноември 2018 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 27,
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 28 от Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ) Комисията
за финансов надзор реши:
Отнема правото на ИП „Булброкърс“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Кракра № 18, ет. 1, да извършва услуги и
дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ:
– сделки за собствена сметка с финансови
инструменти;
– поемане на емисии финансови инструменти
и/или предлагане на финансови инструменти при
условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
и допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 6
от ЗПФИ:
– услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При
обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се предлага.
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Председател:
К. Караиванова

минимално озеленена площ – 50 %, и паркиране в
имота, съгласно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
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РЕШЕНИЕ № 913
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на к.к.
Слънчев бряг – Запад в частта му по отношение
на УПИ ХХ-583, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.507.598 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 1304 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Запад, с който проект се установяват следните устройствени показатели за УПИ
ХХ-583, а именно: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м, и минимално озеленена площ – 50 %, като част от допълващото
застрояване се предвижда за събаряне, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна
част от решението.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

10622

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 912
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и като взе
предвид изложените мотиви в докладната записка,
Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план – план за застрояване на к.к.
Слънчев бряг – Запад в частта му по отношение
на УПИ ХV-583, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.507.546 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 1304 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Запад, с който проект се променя номерът на имота от УПИ ХV-583 на УПИ
ХV-546 в съответствие с номера му по кадастралната карта, променя се отреждането от „За
курортно строителство“ в „За жилищно, курортно
строителство и обществено обслужване“ и се
установяват следните устройствени показатели
за УПИ ХV-546 (ПИ 51500.507.546): плътност на
застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5, Нкорниз – 15 м,

Председател:
Р. Кулев

Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 915
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. от ЗУТ
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
предоставената с разпоредбата на чл. 62, ал. 2
от АПК възможност Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Поправя допуснатата в Решение № 877 от
протокол № 30 от 12.09.2018 г. (ДВ, бр. 82 от
2018 г.) по т. 53 от дневния ред, по доклад с
вх. № 314 от 21.05.2018 г., относно одобряване
на проект за изменение на ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, в частта му по отношение на
УПИ IХ-91, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.608, и УПИ Х-91, идентичен
с поземлен имот с идентификатор № 51500.507.609,
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 7301
по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Запад, очевидна
фактическа грешка, а именно: навсякъде в решението, където е записано „поземлен имот с
идентификатор № 51500.507.609“ да се чете „поземлен имот с идентификатор № 51500.506.609“.
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Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
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Председател:
Р. Кулев

РЕШЕНИЕ № 916
от 19 ноември 2018 г.
На основание чл. 91, ал. 1 от АПК във връзка
с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Оттегля Решение № 629 по т. 24 от протокол
№ 20 от 25.08.2017 г. на Общинския съвет – гр. Несебър (ДВ, бр. 75 от 2017 г.), с което е одобрен
проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад,
община Несебър, в частта му по отношение на
УПИ Х-11, идентичен с поземлен имот с идентификатор 51500.507.11, и УПИ ХI-321, идентичен
с поземлен имот с идентификатор 51500.507.12,
по КК на гр. Несебър, в кв. 4001 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг – Запад, предвиждащ обединяване
на УПИ Х-11 (ПИ 51500.507.11) с площ 1817 кв. м
и УПИ ХI-321 (ПИ 51500.507.12) с площ 1425 кв. м
в новообразуван УПИ Х-11, 12 с площ 3242 кв. м.
За новообразувания УПИ Х-11, 12 се предвижда
отреждане „За курортно и жилищно строителство“, запазване на устройствената зона „Ок“ и
установяване на следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 30 %, Кинт. – 1,5,
Нкорниз – 15 м (5 етажа), минимално озеленена
площ – 50 %, и паркиране в имота.
Връща преписката на общинската администрация – Несебър, за изпълнение на процедурата по
чл. 65 от НССПКККР.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
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Председател:
Р. Кулев

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 707
от 29 ноември 2018 г.
На основание чл. 35в, ал. 2 от Наредбата
за т ърговете и конку рсите Общинск и ят съвет – гр. Нова Загора, определя допълнителен
срок в размер 30 календарни дни за внасяне на
оферти за участие в публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на 56 674 дружествени
дяла с номинална стойност по 10 лв. за всеки,
представляващи 100 % от капитала на „МБАЛ
„Света Петка Българска“ – ЕООД, Нова Загора,
считано от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Сроковете за
закупуване на конкурсна документация, внасяне
на депозит и депозиране на оферта за участие
в рамките на определения допълнителен срок
са, както следва:

ВЕСТНИК
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А) Конкурсната документация, съдържаща
разяснени я по провеж дане на конк у рса, се
предоставя на всички заинтересовани лица, заявили интерес за участие. Същата се закупува
в Информационния център на Община Нова Загора, работно място № 3, на адрес Нова Загора,
ул. 24 май № 1, всеки работен ден до от 8 ч. до
16,30 ч. в срок до 20-ия ден считано от датата на
обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, като плащането се извършва
преди получаването на документацията. Цената
за закупуване на документацията за участие
в конкурса е в размер 100 лв. без вкл. ДДС.
В случай че срокът за закупуване на конкурсната
документация изтича в почивен ден, за краен
срок се смята следващият работен ден.
При закупуването на конкурсна документация
се предоставят документи, идентифициращи заинтересованото лице (документ за самоличност,
ЕИК). В случаите на упълномощаване се представя
нотариално заверено пълномощно, удостоверяващо представителната власт на пълномощника.
На лицето, закупило документация за участие,
се издава сертификат.
Б) Депозитът за участие в конкурса в размер 100 000 лв. се внася в срок не по-късно от
25 дни считано от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“ по посочения
в конкурсната документация начин и банкова
сметка. В случай че срокът за внасяне на депозит
за участие изтича в почивен ден, за краен срок
се смята следващият работен ден.
В) Офертите на участниците в конкурса се
подават в деловодството на Община Нова Загора
в срок не по-късно от 30 дни считано от датата на
обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. В случай че срокът за депозиране
на оферта изтича в почивен ден, за краен срок
се смята следващият работен ден.
Не се променят следните условия за приватизация, приети от Общинския съвет – гр. Нова
Загора, в Решение № 669 от 20.09.2018 г. (ДВ,
бр. 84 от 2018 г.), както следва:
На основание чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 2,
чл. 34б от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3,
чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
1. Определя метод на приватизация на 56 674
дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв.
за всеки, представляващи 100 % от капитала на
„МБАЛ „Света Петка Българска“ – ЕООД, Нова
Загора, и определя минималната продажна цена,
а именно:
Продажба чрез публично оповестен конкурс
на един етап при минимална конкурсна цена:
2 670 000 лв.
2. Приема следните условия за приватизация на 56 674 дружествени дяла с номинална
стойност по 10 лв. за всеки, представляващи
100 % от капитала на „МБАЛ „Света Петка
Българска“ – ЕООД, Нова Загора, които да бъдат
включени в тръжната документация и проекта
на договор за приватизация:
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2.1. Купувачът е длъжен да запази предмета на
дейност на приватизиращото се дружество като
многопрофилна болница – лечебно заведение по
смисъла на чл. 23, ал. 1 от ЗЛЗ, като извършва
в лечебното заведение в Нова Загора най-малко
следните три лечебни дейности по смисъла на
чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ за срок минимум 50 години:
а) диагностика, лечение и рехабилитация на
болни;
б) наблюдение на бременни жени и оказване
на родилна помощ;
в) наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица.
Цитираните дейности се изпълняват най-малко
по следните медицински специалности съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна
дейност № МБ-126 от 12.01.2018 г., издадено от
министъра на здравеопазването:
– Вътрешни болести;
– Нефрология;
– Пневмония и физиотерапия;
– Кардиология;
– Ревматология;
– Ендокринология и болести на обмяната;
– Акушерство и гинекология;
– Педиатрия;
– Неонатология;
– Анестезиология и интензивно лечение;
– Нервни болести;
– Инфекциозни болести;
– Физикална и рехабилитационна медицина;
– Клинична лаборатория;
– Образна диагностика.
2.2. Купувачът следва да запази броя работни
места и броя на отделенията съгласно щатното
и длъжностното разписание на дружеството
към датата на обявяване на процеду рата за
приватизация на дяловото участие на Община
Нова Загора в капитала на „МБАЛ „Света Петка
Българска“ – ЕООД, Нова Загора. Ограничението не важи в случай на увеличаване броя на
отделенията и работните места.
2.3. Купувачът следва да поеме изричното задължение да погаси съществуващите задължения
на приватизиращото се дружество към публично правни кредитори в лицето на държавата и Община
Нова Загора и частноправни кредитори, в т. ч. и
към персонала на приватизиращото се дружество
за срок не по-късно от 90 считано от датата на
сключване на приватизационния договор.
2.4. Купувачът следва да предложи инвестиция за влагане в приватизиращото се дружество
в размер минимум 10 % от предложената от
участника конкурсна цена за период от 3 години
считано от датата на сключване на приватизационния договор. Видът на инвестицията се определя от купувача. Неустойка за неизпълнение
на задължението за извършване на инвестиции
се определя в размер 50 % от размера на предложените от купувача инвестиции, като купувачът
при сключването на приватизационния договор
следва да представи обезпечение на неустойката.
Вид на обезпечението – запис на заповед. Размер
на неустойката за неспазване на срока влагане
на инвестициите – 50 % от размера на неизпълнените инвестиции.
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2.5. Купувачът следва да предостави на „Център за спешна медицинска помощ“ – Сливен,
възможност безвъзмездно да ползва предоставения му по силата на договор от 2.01.2018 г.
недвижим имот – част от сградата – болница, а
именно част от първия етаж от източната част
на северното крило с площ 300 кв. м, включваща
амбулатории, диспечерна, лекарска стая, санитарен възел, коридори. Срок за изпълнение на
това задължение – до въвеждане в експлоатация
и реално използване на обект „Център за спешна
медицинска помощ“, за изграждане на който в
полза на Министерството на здравеопазването е
учредено безвъзмездно право на строеж.
2.6. Недвижимото имущество на „МБАЛ „Света
Петка Българска“ – ЕООД, запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване
на процедурата за приватизация.
2.7. Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока,
предвиден в сключените договори за наем.
2.8. Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на
приватизираното дружество без разрешение на
Общинския съвет – гр. Нова Загора, ако не е
изпълнил задълженията си по приватизационния
договор за плащане на покупната цена, изплащане на задълженията на приватизиращото се
дружество или не е изпълнил предложения от
него инвестиционен план.
2.9. При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията
по т. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.10 от настоящото
решение.
2.10. Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по
приватизация лица до приватизираното дружество
и дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол с
цел проверка на изпълнението на условията по
приватизацията.
2.11. Цена, срок и начин на плащане на цената:
Предложената от участника цена не може да
бъде по-ниска от посочената в т. 1 от настоящото
решение. Цената е безусловна, оферира се и се
заплаща еднократно в български левове в срок
до 90 дни считано от датата на подписване на
приватизационния договор.
2.12. При неизпълнение на задълженията по
т. 2 от настоящото решение в срок 30 дни считано от датата на отправената изрична покана за
изпълнение от органа за приватизация приватиза
ционният договор се разваля без предизвестие
и купувачът се задължава да заплати неустойка
в размер 100 % от покупната цена в срок 30 дни
от датата на поканата, като неустойката не може
да се намалява поради прекомерност.
3. В конкурса могат да участват при равни
условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.
Физическите и юридическите лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
не се допускат до участие в конкурса, освен ако
са погасили задълженията си.
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Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични
задължения по смисъла на чл. 162 от ДОПК към
държавата, към общината по постоянния адрес/
седалището на участника и към Община Нова
Загора.
Не се допуска до участие в конкурса лице,
което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура
по ликвидация.
В случай че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално
учредено за участие в конкурса, задължително
следва да бъде представен договорът за учредяване на сдружаването.
4. Общинският съвет – гр. Нова Загора, в
качеството си на орган по приватизацията утвърждава конкурсната документация за продажба
чрез публично оповестен конкурс на един етап
на 55 674 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лв. за всеки, представляващи 100 %
от капитала на „МБАЛ „Света Петка Българска“ – ЕООД, Нова Загора.
5. Общинският съвет – гр. Нова Загора, в качеството си на орган по приватизацията избира
състава на комисията, която да организира и
проведе публично оповестен конкурс на един
етап, както следва: председател, 4 членове и
2 резервни членове.
6. За работата си комисията да представи в
Общинския съвет – гр. Нова Загора, мотивиран
доклад относно проведения конкурс, който да
съдържа предложение за класация на участниците.

10634

За председател:
Н. Минчев

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 281
от 1 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект „Кабелиране
и изменение на част от въздушна линия средно
напрежение (ВЛСрН) „Овощарски институт“ от
КРУ на БКТ „Беломорски 3“ до муфи пред ВС
„Марково“ по кадастралната карта на с. Марково,
община „Родопи“. Проектното трасе преминава
през поземлени имоти с идентификатори 19.102,
19.182, 20.71, 20.80, 20.81, 20.206 и 20.400 по кадастралната карта на с. Марково, община „Родопи“,
съгласно приложения ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имотите и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант,
Решение № 42, взето с протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.

10659

Председател:
Г. Вълева

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

РЕШЕНИЕ № 282
от 1 ноември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за транспортен
достъп – пътна връзка за обект „Магазин и склад
за фуражи с офис“ в УПИ 002191 – крайпътен
комплекс, бензиностанция, газостанция, магазин
за промишлени стоки, склад и офиси (ПИ 2.201
по КК), местност Тировете, землище с. Белащица,
община „Родопи“, област Пловдив (на път II86, „път I-8 – Пловдив – Асеновград – Смолян“
при км 11+330 – ляво), през поземлени имоти с
идентификатори 2.1332 и 2.1334 (части от стар
ПИ 2.1280) и поземлени имоти с идентификатори 2.1337 и 2.1339 (части от стар ПИ 2.1281) в
землището на с. Белащица, община „Родопи“,
всички собственост на Община „Родопи“, като
площта на засегнатата част от имотите е съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти от
транспортен достъп към ПУП – парцеларен план,
Решение № 19, взето с протокол № 6/24.07.2018 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Вълева
10660

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-003
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местност Гючмя
в землището на с. Гергевец и кв. 3 и 4 в с. Гергевец, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
10651
ЗАПОВЕД № РД-11-09-004
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности в
землището на с. Николаево, община Сливен,
област Сливен.
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Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
10652
ЗАПОВЕД № РД-11-09-005
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности Бешеклий, Киризлика и Бадемите, намиращи се в землището
на с. Селиминово, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
10653
ЗАПОВЕД № РД-11-09-006
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местност Оришлика, намиращи се в землището на с. Чинтулово, община
Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
10654
ЗАПОВЕД № РД-11-09-007
от 20 ноември 2018 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за местности Мечи
камък – изток, Мечи камък – запад, Щоките и
Ценино – запад, намиращи се в землището на
с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинте-
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ресованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Нова Загора,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
10655
170. – 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 декември 2018 г.
10750
91. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Административния съд – Варна – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Благоевград – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председател на Апелативния съд – Варна – изтичащ
мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Видин – изтичащ мандат.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – гр. Кула – изтичащ
мандат.
1.6. Административен ръководител – председател на Районния съд – Момчилград – изтичащ
мандат.
1.7. Административен ръководител – председател на Районния съд – Силистра – изтичащ
мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства;
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декларация за имотното състояние, произхода
на средствата за придобиване на имуществото
и за наличието на частен интерес по образец,
утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет;
документи, удостоверяващи наличието на стажа
по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които по
преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
10618
91. – Прокурорската колегия на Висшия съ�
дебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Гълъбово – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Оряхово –
свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районната п рок у рат у ра – Свиленград – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Смолян –
свободна длъжност.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Царево –
свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
10619
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29. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че във връзка с проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“
за участък Ихтиман – Септември е изготвен
коригиран проект на ПУП – ПП (парцеларен
план) за териториите, необходими за изграждането на жп линията София – Пловдив, участъци
Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землището на с. Габровица,
ЕК АТТЕ 14163, община Белово, област Пазарджик. Корекцията е в частта на имоти 049006
и 023043 от КВС за землището. Проектът е
изложен в Община Белово, ет. 2, стая № 12. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
10658
4. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.509.117 и ПИ
72624.509.115 за обект: Електрозахранване на
„Шоурум“ в ПИ 72624.509.126 – урб. територия
за „ОО“ в землището на гр. Добрич. Проектът
е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на гр. Добрич.
10656
3. – Община гр. Искър, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания,
представляващ оптична връзка за базова станция № 3537 в ПИ 123094, местност Писаревска
бара, намираща се в землището на гр. Искър,
преминаваща през следните поземлени имоти:
118043, 123051, 123054, 123059, 123076, 123085,
123095, 123094 и 150006, в землището на гр. Искър, община Искър. Проектът се намира в дирекция СИРТСУ – стая 210, при Община Искър
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Искър.
10646
15. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на водопровод за захранване на поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 35167.81.10 и с начин на
трайно ползване (НТП) за „други видове спорт“,
собственост на Иво Христов и Радостин Симеонов, преминаващ през ПИ с идентификатори:
35167.302.48, 35167.81.367 с НТП за „селскостопански, горски, ведомствен път“ и 35167.302.67
с НТП за „местен път“, в местност Големите
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ливади, всички в землището на гр. Казанлък, с
дължина на трасето 144 м и сервитут 99 кв. м.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18 на Община Казанлък и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10635
41. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план на транспортен
достъп до имот 03839.33.37, местност Пръднев
кладенец в землището на с. Бенковски, община
„Марица“, област Пловдив. Достъпът ще се осъществява през ПИ 33.23 – полски път, общинска
публична собственост на Община „Марица“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10612
42. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за обект: Промяна
на предназначението на общински имот 21.214 с
цел осигуряване на транспортен достъп от съществуващ път за подобряване инфраструктурата
в региона, местност Кривата нива в землището на
с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10613
43. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на „Уличен водопровод за поземлен имот № 11845.28.12 – склад
за перилни и почистващи препарати по КК на
с. Войводиново, м. Вельовица, община „Марица“,
област Пловдив“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 407, и може да бъде разгледан от
заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
10614
12. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Два броя кабели средно
напрежение от ВЕП „Адата“ до ВС „Поморие“ в
землищата на гр. Поморие и гр. Ахелой, община
Поморие“, преминаващи през следните поземлени
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имоти: ПИ 57491.511.9 – местен път, държавна
частна собственост; ПИ 57491.13.574 – местен път,
общинска публична собственост; ПИ: 57491.13.577,
57491.13.569, 57491.13.578, 57491.8.263, 57491.8.330,
57491.11.397, 57491.11.320, 57491.11.398, 57491.11.387,
57491.12.375, 57491.10.419 и 57491.10.412 – всички
селскостопански пътища, общинска публична собственост; ПИ 57491.8.331 – за друг вид водно течение, водна площ, общинска публична собственост;
ПИ 57491.11.396 – за ниско застрояване, общинска
публична собственост; ПИ: 57491.8.403, 57491.9.365,
57491.9.362, 57491.11.364 – всички селскостопански пътища, общинска частна собственост; ПИ
57491.8.106 – пасище, стопанисвано от общината;
ПИ 57491.11.368 – път от републиканската пътна
мрежа, държавна публична собственост; с проектна дължина на трасето около 9065,70 м и площ
на ограничение в имотите – 18 127,82 кв. м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
10657
1. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на трасе на обект:
„Външен водопровод от кладенец Раней 1, 2 и 3
до ПС ІІ подем Тутракан“. Трасето на външния
водопровод е с обща дължина 3023,8 м, от които
1451,6 м попадат в землището на гр. Тутракан,
а 1572,2 м са в землището на с. Старо село,
община Тутракан. Общата площ на сервитута
е 18 100 кв. м, от които 8351 кв. м попадат в
землището на гр. Тутракан и 9749 кв. м – в землището на с. Старо село. Трасето преминава през
поземлени имоти, които са общинска публична
собственост, общинска частна собственост, държавна публична собственост, държавна частна
собственост, частна собственост. Възложител
на проекта е Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) на Репуб
лика България. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска
№ 31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10592
2. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на трасе на обект:
„Външен водопровод от ПС ІІ подем Тутракан
до ВК Тутракан“. Трасето на външния водопровод е с обща дължина 233,1 м. Общата площ на
сервитута е 1397 кв. м. Трасето на водопровода
преминава през поземлени имоти на територията
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на община Тутракан, които са: общинска публична собственост, държавна публична собственост,
частна собственост. Възложител на проекта е
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10593
3. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на трасе за обект:
„Захранващ водопровод 1 от ВК Тутракан до РШ
за вътрешната водопроводна мрежа на гр. Тутракан“. Трасето на захранващия водопровод е с обща
дължина 2570,7 м. Общата площ на сервитута е
15 433 кв. м. Трасето преминава през поземлени имоти на територията на община Тутракан,
които са: общинска публична собственост, общинска частна собственост, държавна публична
собственост и частна собственост. Възложител
на проекта е Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) на Репуб
лика България. Плановете и придружаващата
ги документация са изложени в сградата на
общинската администрация, ул. Трансмариска
№ 31, стая № 13, ет. 2. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
10594
4. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за прокарване на трасе за обект:
„Захранващ водопровод 2 от ВК Тутракан до РШ
за вътрешната водопроводна мрежа гр. Тутракан“.
Трасето на захранващия водопровод е с обща дължина 3346,7 м. Общата площ на сервитута е 20 078
кв. м. Трасето преминава през поземлени имоти
на територията на община Тутракан, които са:
общинска публична собственост, общинска частна собственост, държавна публична собственост
и частна собственост. Възложител на проекта е
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
10595
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, срещу разпоредбите на
т. 19, 25, 26 и 27 от приложение № 5 на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Банско, приета с Решение № 363 по
протокол № 19 от заседание на Общинския съвет – гр. Банско, на 20.12.2012 г., е образувано
адм. дело № 895/2018 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.01.2019 г. от 10 ч.
10661
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 29 и чл. 30, ал. 3, т. 4 от
Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на община Бургас. По оспорването
е образувано адм. д. № 3128/2018 г., насрочено
за 24.01.2019 г. от 11 ч.
10733
Административният съд – Варна, седемнадесети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
образувано адм. д. № 2968/2018 г. по протест
вх. № 18302 от 24.10.2018 г., подаден от прокурор
при Окръжната прокуратура – Варна, против
чл. 50, ал. 1, чл. 62, ал. 2 и чл. 63 от Наредбата
за обществения ред, приета с Решение № 522012(56) от 2 и 3.08.2007 г. по протокол № 56 от 2
и 3.08.2007 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
действащата им редакция, както следва: срещу
чл. 50.(1) „За провеждане на манифестация или
шествие се изисква спазване на условията по
предходния член, като срокът за уведомяване на
кмета на общината е най-малко пет дни преди
датата на провеждане на мероприятието, като се
изисква посочване на началния и крайния пункт,
маршрута, броя и вида на транспортните средства,
ако се използват такива, както и предполагаемия
брой на участниците.“; срещу чл. 62. Абсолютно е
забранено: „(2) Допускането на лица под 18 години, непридружавани от родител, в интернет зали,
зали за компютърни игри и търговски обекти със
сервиране на алкохол след 22 ч. Глоба от 100 до
500 лв.“; срещу чл. 63. „Родителите/настойниците,
неосигурили придружител или друг специализиран надзор при провеждане на мероприятие на
открито на децата си, ненавършили 14 години,
подлежат на административно наказание. Глоба
в размер: 50 – 150 лв.“. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм. д. № 2968/2018 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По
протеста е образувано адм. д. № 2968/2018 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХVІІ
състав, производството по което е насрочено за
разглеждане на 31.01.2019 г. от 14,30 ч.
10639
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А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Йордан Георгиев – прокурор при Окръжната
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите
на чл. 30, ал. 1 и 2 и чл. 31, ал. 1 и 2 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата
на територията на община Бобов дол, приета с
Решение № 48 по протокол № 4 от 13.05.2015 г.
на ОбС – гр. Бобов дол. По оспорването е образувано адм.д. № 343/2018 г., което е съединено
за общо разглеждане с адм.д. № 301/2018 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил, с
предмет протестиране на чл. 34, ал. 2 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Бобов дол в частта му
относно думите „… или са били в състояние да
предотвратят нарушението, но не са го сторили“.
По делото е насрочено открито съдебно заседание
на 23.01.2019 г. от 10 ч.
10681
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 568/2018 г. по
протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и
чл. 44, ал. 2 от Наредбата за опазване на обществения ред, борба с бедствия, поддържане на чистота,
опазване на околната среда, комунално-битовата
дейност и защита на имуществото на гражданите
на територията на община Якимово, приета с
Решение № 69 по протокол № 6 от 30.03.2012 г. на
Общинския съвет – с. Якимово. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана,
ответник – Общинск и ят съвет – с. Як имово,
чрез председателя и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 568/2018 г. е насрочено
за 18.01.2019 г. от 10,15 ч.
10678
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 573/2018 г.
по постъпило оспорване със Заповед № АК-03-4
от 2.11.2018 г. на областния управител на област
Монтана, с която се оспорва повторно прието от Общинския съвет – гр. Берковица, Решение № 1404
от протокол № 69 от 26.10.2018 г. на основание
чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, с което се приема повторно Решение № 1371 от протокол № 68, прието
на заседание на Общинския съвет – гр. Берковица,
на 28.09.2018 г. Конституирани страни по делото
са: оспорващ – областният управител на област
Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Берковица, чрез председателя и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 573/2018 г. е насрочено
за 8.01.2019 г. от 10 ч.
10636
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от Окръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило
оспорване на чл. 41, ал. 1, т. 22 и ал. 5, т. 3 от
Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Първомай, по което е образувано адм. д.
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№ 3403/2018 г. по описа на Административния
съд – Пловдив, със страни: оспорващ: Окръжната
прокуратура – Пловдив; ответник – Общинският съвет – гр. Първомай. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание за
14.01.2019 г. от 9 ч.
10682
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 от АПК във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба от
Стефан Цонев Стефанов срещу разпоредбите на
чл. 8, ал. 1 само в частта є относно: „в срок до
30 ноември“ и разпоредбата на чл. 21, ал. 5 само
в частта є относно: „от 1 юни до 30 ноември“
на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Ветово. По оспорването
е образувано адм. дело № 541/2018 г. по описа
на Административния съд – Русе, VІІІ състав,
насрочено за 16.01.2019 г. от 11 ч. Оспорваща
страна по делото е Стефан Цонев Стефанов със
съдебен адрес: Бургас, ул. Цар Иван Шишман
№ 8, ет. 5, чрез адв. Желязко Андреев.
10676
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 347/2018 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за определяне размера на местните
данъци, такси и услуги на територията на община
Рудозем, издадена през 2003 г. от Общинския
съвет – гр. Рудозем, изменена и допълнена с
Решение № 328 по протокол от 14.02.2003 г., последно изменена и допълнена с Решение № 175
по протокол № 19 от 30.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем, в нейната цялост, насрочено
за 19.12.2018 г. от 13,40 ч.
10638
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 на Закона за устройство на
територията съобщава, че е постъпила жалба
от Явор Николов Димитров, с която се оспорва
Решение № 833 по протокол № 73 от 18.12.2014 г.
на Столичния общински съвет (СОС) в частта му
относно УПИ VІ – „за метрополитен и озеленяване“, от кв. 39, и улична регулация от о.т. 300а
до о.т. 322, в които попадат поземлен имот с
идентификатор 68134.610.1191 и изградените в
него сгради, собственост на жалбоподателя Явор
Николов Димитров, по която е образувано адм. д.
№ 8215/2018 г. по описа на Административния
съд – София-град.
10675
Административният съд – София-град, II три
членен състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2
във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест от Ралица Мравкова – прокурор
при СГП, отдел „Надзор за законност“, срещу
чл. 19, ал. 1, т. 5, чл. 25, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 117,
ал. 1 и чл. 136, ал. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински
съвет (приет с Решение № 1 по протокол № 7 от
19.01.2004 г., доп. с Решение № 433 по протокол
№ 32 от 11.11.2004 г., Решение № 465 по протокол
№ 32 от 11.11.2004 г.; изм. и доп. с Решение № 568
по протокол № 35 от 16.12.2004 г.; изм. с Решение
№ 1 по протокол № 67 от 12.01.2006 г.; доп. с Решение № 168 по протокол № 74 от 23.03.2006 г.;
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изм. и доп. с Решение № 514 по протокол № 83 от
13.07.2006 г.; доп. с Решение № 578 по протокол
№ 84 от 20.07.2006 г.; Решение № 615 по протокол
№ 85 от 27.07.2006 г., Решение № 707 по протокол
№ 88 от 28.09.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 826
по протокол № 91 от 26.10.2006 г.; Решение № 84
по протокол № 7 от 28.02.2008 г., Решение № 573
по протокол № 22 от 9.10.2008 г., Решение № 353
по протокол № 40 от 21.05.2009 г., Решение № 701
по протокол № 51 от 19.11.2009 г., Решение № 64
по протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение № 326
по протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 3
по протокол № 55 от 23.01.2014 г., Решение № 154
по протокол № 8 от 11.02.2016 г.), по което е
образувано адм. д. № 9026/2018 г., насрочено за
открито съдебно заседание на 25.01.2019 г. от 14 ч.
10677
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че по жалба на „Геймс
2012“ – ЕООД, е образувано адм. д. № 1164/2018 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 13.02.2019 г. от 10 ч., по което
предмет на оспорване е т. 10.3 „Издаване на заповед за удължено работно време след 22,00/23,00 ч.
на заведения, регистрирани като игрални зали и
казина – 1700 лв., вносими еднократно за 1 година,
или 20 лв./ден.“ от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Пирдоп, приета
с Решение № 95 по протокол № 11 от 27.09.2018 г.
от ОбС – гр. Пирдоп.
10679
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1186/2018 г. по описа на АССO, което ще
бъде разгледано в открито съдебно заседание на
13.03.2019 г. от 10 ч. Производството е образувано
по протест на Окръжната прокуратура – София,
против чл. 39, ал. 4, т. 1 от Наредба № 1 за обществения ред на Общинския съвет – гр. Етрополе.
10680
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че по протест на Окръжната прокуратура – София, е образувано адм.д.
№ 1187/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
13.02.2019 г. от 10 ч., по което предмет на оспорване са чл. 5, т. 22, чл. 10, ал. 2, т. 5 и чл. 56 от
Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на община Златица.
10637
Софийският градски съд, първо гражданско отделение, 14 състав, е образувал гр.д. № 10263/2017 г.
по иск, заведен от „УниКредит Булбанк“ – АД,
ЕИК 831919536, със съдебен адрес: София, пл. Св.
Неделя, срещу Ричард Андрю Картър, гражданин на Великобритания, роден на 6.01.1967 г., с
паспорт № 801684881, издаден на 31.03.2011 г. от
IPS, валиден до 30.06.2021 г., с ЛНЧ 1001344148,
и удостоверение за продължително пребиваване
№ 800006109 (Richard Andrew Carter, UK, SO 167
HP, Chilworth, Southampoon, Pine Walk, Randwyck
Lodge), с настоящ адрес: с. Сарая, област Пазарджик, ул. Седемнадесета № 13А, който като
ответник по делото в двуседмичен срок от об-

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

народването в „Държавен вестник“ да се яви в
Софийския градски съд за получаване на препис
от исковата молба и приложенията.
10683
Свищовският районен съд призовава Айетуллах Ергенч, гражданин на Турция, сега с
неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване като ответник
на препис от исковата молба и приложенията за
отговор по чл. 131 от ГПК по гр.д. № 1212/2017 г.
с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, заведено
от Айгюл Керимова Мехмедова. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
10640
Сливенският окръжен съд обявява, че на
28.08.2018 г. е образувано гр. д. № 387/2018 г. по
предявена искова молба от КПКОНПИ против
Пламен Йорданов Пенчев от гр. Нова Загора,
ул. Хан Аспарух № 36, и Златомира Манолова
Пенчева от гр. Нова Загора, ул. Хан Аспарух № 36,
като е предявен иск по чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на стойност 426 379,24 лв., както следва:
1. От Пламен Йорданов Пенчев и Златомира
Манолова Пенчева на основание чл. 63, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена на
иска 450 лв.:
– 1/2 ид. части от лек автомобил марка „Опел“,
модел „Вектра“, pег. № СН0136КА, цвят светлосив металик, дата на първоначална регистрация
29.12.1998 г., придобит на 26.06.2012 г.
2. От Пламен Йорданов Пенчев и Златомира
Манолова Пенчева на основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с
цена на иска 2900 лв.:
– сума в размер 700 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил марка „Форд“,
модел „Ескорт 1,8 Д“, pег. № СН8389КК, цвят
бордо металик, дата на първоначална регистрация
17.08.1995 г., придобит на 5.07.2010 г.; прекратена
регистрация на 7.09.2016 г.;
– сума в размер 2200 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил марка
„Форд“, модел „Фокус“, pег. № СН1350ВН, цвят
бордо металик, дата на първоначална регистрация
6.01.2004 г., придобит на 18.02.2014 г.; прекратена
регистрация на 7.09.2016 г.
3. От Пламен Йорданов Пенчев на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) с цена на иска 343 326 лв.:
– сума в размер 2500 лв., представляваща вноски на каса по сметка BG 75 STSA 93000017249123
BG в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Пламен
Пенчев;
– сума в размер 4826 лв., представляваща погасителни вноски по кредит в направени вноски по
сметка 800231082694317 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Пламен Пенчев;
– сума в размер 264 000 лв., представляваща
лични вноски в брой в касата на „ЙОПС“ – ЕООД;
– сума в размер 72 000 лв., представляваща
допълнителни вноски в „ЙОПС“ – ЕООД.
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4. Oт Златомира Манолова Пенчева на основание
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.) с цена на иска 75 989,24 лв.:
– сума в размер 950 лв., представляваща вноски на каса за погасяване на кредит по сметка
BG 98 BPBI 79351077651302 BGN в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Златомира Пенчева;
– сума в размер 575,87 лв., представляваща вноски на каса по сметка BG 40 СЕСВ
97901050731302 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Златомира Пенчева;
– сума в общ размер 39 809,17 лв., представляваща вноски на каса по сметка BG 67 СЕСВ
97901050731301 в „ЦКБ“ – АД;
– сума в общ размер 7759,20 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка BG 67
СЕСВ 97901050731301 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр
Златомира Пенчева;
– сума в размер 8115 лв., представляваща вноски на каса по сметка BG 94 СЕСВ 97901050731300
в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Златомира Пенчева;
– сума в размер 19 730 лв., представляваща
вноски от трети лица по сметка BG 94 СЕСВ
97901050731300 в „ЦКБ“ – АД, с титуляр Златомира Пенчева.
5. От Пламен Йорданов Пенчев и Златомира
Манолова Пенчева на основание чл. 63, ал. 2, т. 1
и 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена
на иска 2764 лв.:
– сумата в размер 2764 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитен продукт по
сметка BG 49 PRCВ 92301023572515, с титуляр
ЕТ „ЙОПС – Стоянка Йорданова“.
Сливенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху посоченото имущество, е
най-късно в първото заседание, което е насрочено
за 11.03.2019 г. от 10 ч.
10685
Софийският градски съд разпуска на основание
чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗПП политическа партия с
наименование „Нова Европа“, регистрирана по
ф.д. № 330/2011 г. по описа на СГС, ФО, с адрес
Варна, бул. Приморски № 55А.
10757

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
66. – Управителният съвет на Българска феде�
рация гимнастика – София, на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на федерацията на 18.01.2019 г. в 11 ч.
в София, бул. Васил Левски № 75, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Българска
федерация гимнастика през 2018 г.; 2. финансов
отчет на Българска федерация гимнастика за
2018 г.; 3. приемане на бюджета за 2019 г.; 4.
приемане и изключване на клубове; 5. попълване на състава на управителния съвет на БФГ; 6.
избор на контролна комисия на БФГ; 7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
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ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред са на
разположение в офиса на федерацията в София,
бул. Васил Левски № 75.
10688
3. – Управителният съвет на сдружение „Бъл�
гарски ловен женски клуб „Бендида“ – София, на
основание чл. 20 и сл. от устава на сдружението
във връзка с чл. 19, т. 1 и 3 от същия, решение
на управителния съвет от 23.11.2018 г. и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.02.2019 г.
в 10 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението – София, бул. Витоша № 31 – 33,
при следния дневен ред: 1. освобождаване по
негова молба на настоящия член на управителния
съвет на сдружение „Български ловен женски
клуб „Бендида“ Евгения Георгиева Стоичкова,
както и освобождаването є от отговорност; 2.
освобождаване по негова молба на настоящия
член на управителния съвет на сдружение „Български ловен женски клуб „Бендида“ Марияна
Петкова Николова, както и освобождаването
є от отговорност; 3. избор на нови членове на
управителния съвет на сдружение „Български
ловен женски клуб „Бендида“; 4. промяна в
устава на сдружение „Български ловен женски
клуб „Бендида“; 5. избор на делегат за общото
събрание на НЛРС – Съюз на ловците и риболов
ците в България; 6. други въпроси от дейността
на сдружението.
10749
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Руско православно обединение в България Св.
Княгиня Елизавета“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5 от устава
на сдружението свиква общо събрание на членовете на 8.02.2019 г. в 10 ч. на следния адрес:
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 504,
вх. Д, ет. 8, ап. 31, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане на
план-програма за дейността на сдружението за
2019 г.; 4. вземане на решение за определяне на
размера на членския внос; 5. други. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание на сдружението, са на разположение на
адреса на провеждане всеки работен ден от 9 до
17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10735
3. – Управителният съвет на Сдружението на
софийските народни читалища – 2005 – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо годишно отчетно събрание на 27.02.2019 г.
в 11 ч. в залата на Народно читалище „Славянска беседа – 1880“, ул. Г. С. Раковски № 127, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за
дейността на ССНЧ през 2018 г.; 2. счетоводен
отчет; финансов резултат за 2018 г.; 3. отчет на
контролния съвет на сдружението; 4. изказвания
по т. 1, 2 и 3; предложения; 5. разни. На осно-
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вание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
10736
32. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с чл. 1 от Закона за адвокатурата свиква
редовно общо отчетно-изборно събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Добрич, на
26.01.2019 г. в 9 ч. в гр. Добрич, „Международен
колеж“ – ООД, Добрич, ул. България № 3, зала
„Албена“, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2018 г. и вземане на решения по него;
2. разглеждане на доклада на контролния съвет;
3. разглеждане на отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджет на съвета на колегията за
2019 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния
съд; 6. избор на адвокатски съвет, председател
на адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния
съд; 7. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за
адвокатурата събранието ще се преведе същия
ден, на същото място в 10 ч. и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на колегията.
10734
592. – Съветът на Адвокатската колегия –
Кюстендил, на основание чл. 81, ал.1 и 2 от ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
26 и 27.01.2019 г. от 10 ч. в ресторанта на хотел
„Рила“, гр. Дупница, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2018 г. и вземане решение по него; 2.
доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета
на колегията за финансовата 2019 г.; 5. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната. 6. разни. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе от 11 ч. на същите дати
и на същото място.
10748
1. – Управителният съвет на сдружение „Об�
ластен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 19.01.2019 г. в 10 ч. в Дома на пчеларя, Плевен, ул. Ген. л-т Ат. Стефанов № 17,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния и контролния съвет; 2. приемане на
програма и насоки за 2019 – 2022 г.; 3. приемане
бюджета на съюза за 2019 г.; 4. избор на управителен и контролен съвет. При липса на кворум
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на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
10687
23. – Управителният съвет на Сдружението
за взаимопомощ на работещите в областта на
образованието, науката и културата – Пловдив,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
свиква общо събрание на 16.02.2019 г. в 9 ч. в
аулата на Аграрния университет – Пловдив, на
адрес: Пловдив, бул. Менделеев № 12, при следния дневен ред: 1. информация за промените в
ЗЮЛНЦ и произтичащите от тях задължения за
пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел; 2. отчет на дейността на Сдружението
за взаимопомощ на работещите в областта на
образованието, науката и културата и отчет на
управителния съвет на сдружението за 2018 г.;
3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4. изменение на устава на
Сдружението за взаимопомощ на работещите в
областта на образованието, науката и културата; 5. приемане на бюджет за 2019 г.; 6. избор
на управителен съвет и контролна комисия на
Сдружението за взаимопомощ на работещите в
областта на образованието, науката и културата.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава общото събрание
ще се проведе на същата дата и място, при същия
дневен ред в 10 ч., при спадащ кворум. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение
на всички членове в седалището на сдружението
на адрес: Пловдив, ул. Цариброд № 1, и в офис
на сдружението на адрес: Пловдив, бул. Христо
Ботев № 92В, Рилон център, ет. 7. Материалите
ще са на разположение от 14.01.2019 г. и ще се
предоставят при поискване след удостоверяване
на членството в сдружението.
10773
1. – Управителният съвет на СНЦ в об�
ществена полза „Шахматен к луб – Марицаизток“ – Раднево, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и устава свиква общо събрание на членовете на
20.01.2019 г. в 18 ч. в Раднево, ул. Георги Димитров № 6, приземен етаж, при следния дневен
ред: 1. от чет за дейност та на сдру жението;
доклад на председателя; 2. финансов отчет на
сдружението за 2018 г.; 3. промени в устава на
сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
10737
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