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§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за
предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83
и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния
административен съд от 2003 г. – бр. 67 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г.,
бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г.,
бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55
и 70 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10в:
а) в ал. 1 думите „осигурени със средства
от европейските структурни фондове, по време на провеждане на студентска практика“
се заменят с „при провеждане на студентска
практика извън предвидената по учебен план
практическа подготовка“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За всяка проведена студентска практика се определят присъщи разходи в размер
до 320 лв.“;
в) в ал. 3 думите „2 лв.“ се заменят с
„2,50 лв.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) Средствата по ал. 1 и 2 се осигуряват
от бюджетите на висшите училища, целеви
средства или с финансиране от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.“
2. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. Присъщи разходи за една студентска
практика по смисъла на постановлението
са разходите за възнаграждения на академичните наставници от висшите училища
и менторите от обучителните организации
(включително всички задължителни осигурителни вноски), пътните разходи за акаде-
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мичните наставници за осъществяване на
проверки на практически обучения, когато
практиката се провежда в населено място,
различно от населеното място на висшето
училище/филиала/колежа, в което се обучава
практикантът, разходите за застраховки на
студентите и др.“
§ 2. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда
за у твърж даване на броя на приеманите
за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на
Списък на приоритетните професионални
направления и на Списък на защитените
специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 69 от 2016 г., бр. 24 и 66 от
2017 г., бр. 19 от 2018 г. и бр. 10 от 2019 г.)
в чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) За висшите училища, които обучават
по специа лност „Право“, минист ърът на
образованието и науката може да предлага
на Министерския съвет за утвърждаване и
по-голям брой на приемани за обучение в
задочна форма студенти от определения по
реда на чл. 5 след мотивирано предложение
от министъра на правосъдието.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 4. Параграф 2 относно чл. 6, ал. 5 се
прилага до влизането в сила на Наредбата за
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността
„Право“ и професиона лна к ва лификаци я
„юрист“, приета с Постановление № 82 на
Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 35 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2018 г.
и бр. 46 от 2019 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5423

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 9 ЮЛИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията
и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за
настаняване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация
и поддръжка на елементите за вграждане,
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филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към
места за настаняване.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за
вгра ж дане, филтрацията и помпите към
плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат правилната и безопасна техническа експлоатация
и поддръжка на елементите за вграждане,
филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към
места за настаняване.
(2) Собственикът, съответно лицата, стопанисващи плувните басейни въз основа на
писмен договор, трябва да осигурят правилната и безопасна техническа експлоатация
и поддръжка на елементите за вграждане,
филтрацията и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към
места за настаняване.
Чл. 2. (1) Плувен басейн е изкуствено
създадено и обособено съоръжение, предназначено за обществено ползване, с една
или повече водни площи, предназначени
за плуване или други физически дейности,
свързани с вода – възстановяване, спорт,
отдих и др.
(2) П л у вни я т басейн е самостоя телен
обект или прилежащ към място за настаняване или към балнеолечебни (медикъл
СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове и е
вписан в публичния регистър на обектите с
обществено предназначение по чл. 36, ал. 3
от Закона за здравето.
(3) Самостоятелен плувен басейн е басейн, който попада в обхвата на обектите
по чл. 3, ал. 2, т. 2 – 20 и чл. 160, ал. 2, т. 2
от Закона за туризма.
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, монтирани в
самостоятелни или прилежащи към места
за настаняване плувни басейни, в т.ч. към
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ба лнеолечебни (медикъл СП А) цент рове,
СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.
(2) Правилната и безопасна техническа
експлоатация и поддръжка на елементите за
вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по ал. 1 се извършва от лицата
по чл. 1, ал. 2 в съответствие с изискванията
и мерките, предвидени в ръководствата за
експлоатация и ремонт на съответния басейн,
издадени/съставени от производителя и/или
от проектанта на басейна.
(3) Елементите за вграждане, филтрацията
и помпите към плувните басейни са:
1. елемен т и за вг ра ж да не – с т ъ лби и
перила, закладни части тип скимер и тип
преливник, водно осветление, хидромасажно
оборудване, оборудване за водни ефекти, сифони, вливни и смукателни дюзи, смукатели
за водни ефекти;
2. филтрация – извършва се от различни
системи за филтриране, включващи шахта,
тръби, фитинги, вентили и помпи, различни
по функции.
Г л а в а

в т о р а

ЗА ДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И
ЛИЦАТА, СТОПАНИСВАЩИ ПЛУВНИТЕ
БАСЕЙНИ
Чл. 4. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2, които
притежават или стопанисват обекти по чл. 2,
са длъжни:
1. да поддържат, организират, провеждат,
р ъковод я т и ос ъщес т вя ват т ех н и ческ ата
изправност и безопасната експлоатация на
елементите за вграж дане, филтрацията и
помпите към плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и
правила за безопасност;
2. да осигурят ефективен контрол на работата на съоръженията;
3. да съставят и съхраняват досие, което
съдържа проектна и техническа документац и я, информац и я за всек и елемен т за
вграждане, филтрация и помпи към плувните басейни и чертежите, изчисленията и
документите за извършени ремонти, както
и всички документи, издадени от органите
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН);
4. да изпълняват предписанията за осиг у ря ва не на т ех н и че ск ат а изп ра вно с т и
безопасната експлоатаци я на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни, давани им от органите
на ДАМТН;
5. да не допускат експлоатацията на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, които:
а) са с промени в устройството, които
вод ят до несъответствие с нормативните
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изисквания или с техническата документация
на производителя;
б) показват повреда или неизправност
при работа.
(2) Когато с договора за концесия или за
отдаване под наем на обект по чл. 2 собственикът не е възложил задълженията по ал. 1
на стопанисващия плувния басейн, тогава
задълженията по ал. 1 са на собственика.
Чл. 5. Лицата по чл. 1, ал. 2 чрез извършено тех ническо обсл у ж ване/под държане, ремонт и преустройство са длъжни
да осигуряват безопасна работа, сигурност,
дълготрайност и ефективност на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни.
Чл. 6. Лицата по чл. 1, ал. 2 са отговорни
за неизпълнението на задълженията по тази
наредба.
Чл. 7. Лицата по чл. 1, ал. 2 са длъжни
да осигу ряват достъп на служителите на
ДАМТН до обектите по чл. 2 и до местата,
на които са монтирани елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните
басейни.
Г л а в а

т р е т а

ТЕХНИЧЕСК А ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕН Т И Т Е ЗА ВГ РА Ж Д А НЕ, ФИ Л Т РАЦИИТЕ И ПОМПИТЕ КЪМ ПЛУВНИТЕ
БАСЕЙНИ
Чл. 8. (1) Монтажът, поддържането, експлоатацията или промяната на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни се извършват съобразно
инвестиционния проект на обекта по чл. 2
и при спазване на изискванията, определени
от производителя на съответното съоръжение (техническите данни за съоръжението,
данните, свързани с безопасността).
(2) За техническото състояние на елементите за вграждане, филтрацията и помпите
към плу вните басейни се съставя досие,
което се съхранява на обекта.
Ч л. 9. С ъс т оя н ие т о на елемен т и т е за
вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се следи по начини, указани в
инструкциите за безопасна експлоатация на
съоръженията, които са част от инвестиционния проект на обекта по чл. 2.
Чл. 10. В етапа на експлоатация, в рамките на техническото обслужване/поддръжка,
се извършват проверки на безопасност та
и техническата изправност на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни по реда на чл. 11.
Чл. 11. (1) Два пъти годишно – от 1 април
до 1 май и от 30 септември до 31 октомври,
лицето по чл. 1, ал. 2 назначава комисия в
3-членен състав за извършване на проверките по чл. 10.
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(2) За работата си комисията по ал. 1
съставя протокол, който съдържа:
1. данни за действителното техническо и
експлоатационно състояние на всеки един
от елементите за вграждане, филтрацията и
помпите към плувните басейни;
2. заключение за безопасната експлоатация
на всеки един от елементите за вграждане,
филтрацията и помпите към плувните басейни.
(3) Протоколът се подписва от всички
членове на комисията.
(4) При подписване на протокола с особено
мнение, в т. ч. заключението за безопасната
експлоатация на всеки елемент за вграждане, филтрацията и помпите към плувните
басейни, съответният член на комисията в
срок 3 дни от извършването на проверката
п редставя на собст веника, съо т вет но на
лицето по чл. 4, ал. 2, писмено мотиви към
особеното мнение, които са неразделна част
от протокола.
(5) Заповедта по ал. 1 и протоколът от
работата на комисията се прилагат към досието по чл. 8, ал. 2.
(6) Лицето по чл. 1, ал. 2 предприема
действия за осигуряване на безопасната експлоатация на всеки елемент за вграждане,
филтрацията и помпите към плувните басейни, за които комисията по ал. 1 е установила
в заключенията по ал. 2, т. 2, че съответен
елемент е неизправен и/или не функционира
безопасно в съответствие с изискванията на
чл. 9. Извършените дейности по отстраняване
на неизправности и/или небезопасно функциониране на съоръженията по чл. 3, ал. 2
се отразяват в досието по чл. 4, ал. 1, т. 3.
(7) Когато комисията по ал. 1 констатира несъответствия относно безопасната
експлоатация на елементите за вграждане,
на филтрацията и помпите към плувните
басейни, е длъжна в 3-дневен срок от подписването на протокола да уведоми писмено
председателя на ДАМТН за констатациите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И
ТЕХНИЧЕСКИ НА ДЗОР
Чл. 12. Председателят на ДАМТН или
оправомощени от него длъж ностни лица
контролират:
1. задължението на лицата по чл. 1, ал. 2
за поддържане в изправно техническо състояние и безопасна експлоатация на елементите
за вграждане, филтрацията и помпите към
плувните басейни в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за
безопасност;
2. осигуряването от лицата по чл. 1, ал. 2
на проверките по чл. 10 за техническото
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състояние и безопасната експлоатация на
елементите за вграж дане, филтрацията и
помпите към плувните басейни, които са
част от инвестиционния проект на обекта
по чл. 2;
3. съдържанието на досието на обектите
по чл. 2;
4. изпълнението на дадените предписания;
5. спазването на изискванията на тази
наредба.
Чл. 13. При изпълнението на правомощията си по тази наредба контролните органи
от ДАМТН имат право:
1. на свободен достъп до контролираните
от тях обекти и до елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните
басейни;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
3. да дават предписания на лицата по
чл. 1, ал. 2 за предприемане на мерки и
действия за осигуряване на безопасната експлоатация и привеждането в изправно техническо състояние съобразно предвиденото
в инвестиционните проекти и в указанията
на производителя на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните
басейни, както и да извършват действия за
изясняване на действителното техническо
състояние и на условията за експлоатация
на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното изпълнение;
4. да съставят актове за установяване на
административни нарушения;
5. да издават наказателни постановления.
Чл. 14. (1) За изпълнението на функциите по тази наредба контролните органи
извършват проверки на досието на обекта и
външен оглед на видимите и достъпни части
на елементите за вграждане, филтрацията и
помпите към плувните басейни.
(2) За резултатите от проверките на контролния орган по ал. 1 се съставят констативни протоколи, които съдържат:
1. собственото, бащиното и фамилното
име на проверяващите и техните длъжности;
2. датата на извършване на проверката;
3. описанието на проверявания обект:
4. наименованието/имената на лицето по
чл. 1, ал. 2;
5. номер и дата на сключване на актуален
договор за концесия или договор за наем,
когато е приложимо;
6. характерните условия и обстоятелствата
при провеждането на инспекцията;
7. описание на техническото и експлоатационното състояние на елементите за
вг ра ж дане, фи л т раци я та и помпи те к ъм
плувните басейни;
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8. резултати/констатации от извършената
проверка;
9. имената и точните адреси на лицата,
присъствали на проверката;
10. описа на документите, сведени ята,
обясненията и друга информация, събрана
в хода на проверката;
11. предписани ята и срока за тяхното
изпълнение;
12. указания за предоставянето на протокола на лицата по чл. 1, ал. 2, когато те не
са присъствали лично на проверката;
13. подписи те на д л ъж ност ни те лица,
извършили проверката, и на лицата по т. 9.
(3) Екземпляр от протокола се връчва на
лицето по чл. 1, ал. 2, което го съхранява в
досието на обекта.
(4) Тежестта на доказване за спазване на
задълженията по тази наредба се носи от
лицата по чл. 1, ал. 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Кон т рол ът по изп ъ л нен ие на задълженията по наредбата се осъществява
от председателя на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор или от
оправомощени от него лица.
§ 2. Лицата по чл. 1, ал. 2 са длъжни да
приведат обектите по чл. 2 в съответствие
с изискванията на наредбата в едномесечен
срок от влизането є в сила.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 164 от Закона за туризма и влиза в сила
от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
5460

РЕШЕНИЕ № 391
ОТ 8 ЮЛИ 2019 Г.

за приемане проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения
на Република България 2019 – 2022 г.
На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за
електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема А к т уа лизирана поли т ика в
област та на елект ронните съобщени я на
Република България 2019 – 2022 г. съгласно
приложението.
2. Изпълнението на документа по т. 1 се
осигурява в рамките на бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства
за съответната година.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 1
АКТУАЛИЗИРАНА ПОЛИТИКА
в областта на електронните съобщения на Република България 2019 – 2022 г.
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Цифровите технологии навлизат все повече
във всички сектори на световната икономика
и обществото и традиционните отношения във
физическия свят до голяма степен се характеризират с цифрово измерение. Информационните и
комуникационните технологии вече са в основата
на всички модерни новаторски икономически
системи. Бързото развитие и иновациите в цифровата област създават икономически възможности
и улесняват живота на хората. Предприятията се
стремят да ускорят цифровата си трансформация
и да възприемат новите тенденции и технологии,
като интернет на нещата, големите данни и изчислителните облаци за по-голяма производителност, приложенията на изкуствения интелект за
автоматизиране на бизнес процесите във всички
сектори на икономиката. Цифровизирането на
промишлеността също така е от полза за потребителите, като им предоставя по-голям достъп
до и избор на стоки и по-висококачествени, и
все по-високоскоростни услуги, както и повече
информация и съдържание. Мащабът и скоростта
на промените създават широки възможности за
иновации, растеж и работни места. Поради това
ефективно функциониращият цифров единен пазар
е един от основните приоритети в Европейския
съюз (ЕС).
Цифровият единен пазар трябва да се основава на надеждни, високоскоростни и достъпни
електронни съобщителни мрежи и услуги за потребителите, като се гарантира високото ниво на
защита на правата на потребителите на електронни
съобщителни услуги и същевременно се насърчават иновациите. Това изисква последователна и
координирана държавна политика за създаването
на подходящи условия за успешно разгръщане на
цифровите мрежи и услуги от ново поколение и
постигането на устойчиво развитие на един силен, конкурентоспособен и динамичен сектор на
електронните съобщения, както и подготовката
за възможностите и предизвикателствата на Гигабитовото общество.
Политиката в областта на електронните съобщения за периода 2019 – 2022 г. се изготвя на
основание чл. 7, ал. 1 от Закона за електронните
съобщения и очертава визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения.
Тя отчита натрупаната практика в процеса на
изпълнение на настоящата политика и прилагането на действащото законодателство и отразява
тенденциите в бъдещите политики на ЕС, като
включва конкретни цели и мерки за осъвременяване на правната рамка във връзка с въвеждането
на Директива (EС) 2018/19721 (Европейски кодекс
за електронни съобщения) и във възможно найДиректива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни
съобщения (ОВ, L 321/36 от 17 декември 2018 г.)
1
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голяма степен намаляване на административната
тежест, насочени към стимулиране на инвестициите в сектора, устойчив икономически растеж,
заетост, конкурентоспособност и териториално
сближаване.
II. ЦЕЛИ И МЕРКИ
Политиката в областта на електронните съобщения цели да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни
услуги на населението и бизнеса чрез създаване
на условия за развитие на пазар на електронните
съобщителни мрежи и услуги като част от вътрешния пазар в ЕС, водещ до разгръщането и
използването на мрежи с много голям капацитет,
предоставяне на услуги от пето поколение, които
ще дадат тласък на автоматизирането на процесите, развитието на свързаните или автономни
устройства, ефективна и устойчива конкуренция,
оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги, достъпност, избор, сигурност на
мрежите и услугите, и предимства за крайните
ползватели, включително равностоен достъп до
услугите на хората с увреждания.
Основните мерки за постигане на тези цели са:
· подготовка и преход към Гигабитовото
общество чрез насърчаването на свързаността
и достъпа до мрежи с много голям капацитет
(фиксирани, мобилни и безжични мрежи), разгръщането на точки за безжичен достъп с малък
обхват, както и тяхното използване от страна на
всички граждани и стопански субекти;
· насърчаването на устойчивата конкуренция
при предоставяне на електронни съобщителни
мрежи и прилежащи съоръжения (включително
ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за
облекчаване на споделянето на инфраструктура),
също и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;
· премахването на оставащите пречки и
улесняването на създаването на съгласувани
условия за инвестиции в следващо поколение
електронни съобщителни мрежи;
· създаването на общи правила и предвидими
регулаторни подходи, които да благоприятстват
ефективното, ефикасното и координираното
използване на радиочестотния спектър, включително споделеното ползване на радиочестотен
спектър, отворените иновации, създаването и
развитието на трансевропейски цифрови мрежи
от ново поколение по основните транспортни
коридори, предоставянето, достъпността и оперативната съвместимост на общоевропейските
услуги и свързаността от край до край;
· защитата на интересите на гражданите посредством необходимите правила за създаване на
условия за: осигуряване на свързаност, широка
достъпност и използване на мрежи с много голям
капацитет и на електронни съобщителни услуги;
генериране на максимални ползи по отношение
на избора, цената и качеството въз основа на
ефективна конкуренция; поддържане на сигурността на мрежите и услугите; осигуряване на
високо ниво на защита на крайните ползватели,
като се вземат предвид нуждите на специфични
социални групи, като хората с увреждания, въз-
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растните хора и хората със специални социални
потребности.
Мерките на провежданата политика в областта
на електронните съобщения се изпълняват чрез
прилагането на:
· Политиката в областта на електронните
съобщения на Република България, очертаваща
визията, целите и насоките за развитието на
електронните съобщения;
· Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България, определяща основните принципи,
цели и приоритети на планирането и разпределението на спектъра по ползватели и радиослужби;
· Закона за електронните съобщения (ЗЕС),
уреждащ обществените отношения, свързани
с осъществяването на електронни съобщения;
· Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ),
уреждащ обществените отношения, свързани
със: разполагането, ползването, поддържането и
развитието на електронните съобщителни мрежи; осигуряването на достъп до и ползването на
съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща
други видове мрежи; съвместното планиране и
ползване на физическата инфраструктура; правата и задълженията на мрежовите оператори;
правата и задълженията на възложителите на
строежи, собствениците на недвижими имоти,
носителите на ограничени вещни права, лицата,
които управляват или ползват недвижими имоти, и наемателите, свързани с осигуряването на
достъп до недвижимите имоти, с цел да се гарантират условия за предоставяне на електронни
съобщителни услуги;
· Закона за киберсигурност, уреждащ дейностите по организацията, управлението и контрола
на киберсигурността, включително дейности и
проекти по киберотбрана и по противодействие
на киберпрестъпността, както и по предприемане на необходимите мерки за постигане на
високо общо ниво на мрежова и информационна
сигурност;
· подзаконовите нормативни актове, свързани
с осъществяването и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на
сектора;
· актовете на ЕС и на специализираните
международни организации в областта на електронните съобщения.
III. ОБОБЩЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА
ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 2015 – 2018 г.
С последователното провеждане на политиката в областта на електронните съобщения
в синхрон с Програмата на правителството за
стабилно развитие на Република България за
периода 2014 – 2018 г. – т. 7 „Електронно управление и държавна администрация“, цел 2:
„Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите
и бизнеса“, се реализират най-съществените
предпоставки за приобщаване към европейската
правна рамка за електронни съобщения и към
цифров единен пазар.
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Постижение на цялостната секторна политика е осигуряването на законова стабилност и
равнопоставеност за трайно установяващите се
обществени отношения при осъществяване на
съвременните обществени електронни съобщения. Със ЗЕС, ЗЕСМФИ и подзаконовите актове
за прилагането им се хармонизира българското
законодателство с европейската регулаторна
рамка в областта на електронните съобщения.
През изминалия четиригодишен период на
прилагане на политиката бяха извършени следните промени в нормативната уредба:
 През 2015 г. в ЗЕС бяха предвидени мерки
на национално ниво за прилагането на изискванията на чл. 18 „Санкции“ от Регламент (ЕС)
№ 531/20122 за определяне на система от санкции,
приложими при нарушаването на регламента, и
необходимите мерки, за да се гарантира тяхното прилагане. С Регламент (ЕС) № 531/2012 се
премахват разликите между националните цени
и цените за роуминг при периодични пътувания
в рамките на Съюза, така че да се осъществи
„роуминг както у дома“. Въведени са имуществени санкции за:
– нарушение на задълженията за предоставяне
на роуминг достъп на едро, както и на задълженията за прилагане на максимални цени на едро
за роуминг услуги в рамките на ЕС;
– нарушения на задълженията за прилагане на
максимални цени на дребно за роуминг услуги
в рамките на ЕС;
– нарушения на задължения, свързани с информиране на потребителите за техните права при
ползване на роуминг услуги, на задължения за
прозрачност на условията, при които се ползват
услугите, както и на задължения за прилагане
на защитни механизми при ползване на услугата
роуминг на данни.
 През 2016 г. чрез промени в ЗЕС се въведоха мерки по прилагането на Регламент (ЕС)
№ 2015/2120 3 . Премахнаха се ограничени ята
спрямо радио- и телевизионните оператори под
юрисдикцията на Република България да получават разрешение от Комисията за регулиране
на съобщенията за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за
наземно цифрово радиоразпръскване.
С цел хармонизация с европейското законодателство бяха актуализирани част от разпоредРегламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно
роуминга в обществени мобилни съобщителни
мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 172/10 от
30 юни 2012 г.)
3
Регламент (ЕС) № 2015/2120 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за
определяне на мерки относно достъпа до отворен
интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО
относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни
мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012
относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ, L 310/1 от
26 ноември 2015 г.)
2
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бите относно пускането на пазара и в действие
на крайни електронни съобщителни устройства
в съответствие с изискванията на Директива
2014/53/ЕС 4.
 През 2017 г. са п ред п рие т и мерк и по
прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/2286 5 – въвеждане в Закона за електронните
съобщения на пропорционални и разубеждаващи
имуществени санкции, приложими в случай на
неизпълнение на регламента.
Считано от 15 юни 2017 г. доставчиците на
роуминг не могат да налагат никаква надценка в
допълнение на националната цена на дребно на
роуминг клиенти в която и да е държава членка
за каквато и да е регулирана роуминг услуга. С
премахването на надценките за роуминг в Съюза
тарифните условия за използването на мобилни
услуги в роуминг в чужбина в рамките на Съюза
стават същите, както у дома (т.е. в държавата на
мобилния абонамент на клиента) при спазване
на приетите от операторите политики за справедливо ползване. Съответно, където се предлагат
регулирани роуминг услуги, изпълнението на
„роуминг както у дома“ (RLAH) позволява на
клиента да използва услуги по време на пътуване в други държави – членки на Европейското
икономическо пространство, по същия начин,
както в тяхната държава, т.е. RLAH тарифата
ефективно включва роуминг услуги в националния пакет. Българските доставчици на роуминг
са въвели RLAH в своите тарифни планове, т.е.
условията на RLAH се прилагат автоматично
към всички тарифни планове, които могат да
се използват при роуминг.
По отношение изпълнението на изведените за
периода 2014 – 2018 г. приоритети и в частност
изпълнението на секторната политика в периода
2015 – 2018 г. бе постигнато следното:
1. Ускорено изграждане на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи
Най-съществената промяна в законодателството в областта на електронните съобщения
безспорно е приемането на нов Закон за електронните съобщителни мреж и и физическа
инфраструктура 6 през 2018 г., с който се въведоха изискванията на Директива 2014/61/ЕС 7.
Обособяването на правилата за изграждане на
Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки
във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО
(ОВ, L 153/62 от 22 май 2014 г.)
5
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 г. за определяне на
подробни правила относно прилагането на политика
за справедливо ползване и относно методиката за
оценяване на устойчивостта на премахването на
надценките на дребно за роуминг (ОВ, L 344/46
от 17 декември 2016 г.)
6
Обн., ДВ, бр. 92 от 2018 г.
7
Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за
намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (ОВ,
L 155/1 от 23 май 2014 г.)
4
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съвременни електронни съобщителни мрежи в
отделен закон е важна стъпка към създаването
на условия за ускорено разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.
За да се извлече максимална полза от синергичните ефекти между мрежите, заложените
мерки имат хоризонтален характер – насочени
са не само към операторите на електронни
съобщителни мрежи, но и към други предприятия, осигуряващи физически инфраструктури,
които са подходящи да приемат елементите на
електронна съобщителна мрежа, като например
мрежите за доставка на електричество, газ, вода
и канализация, отопление и транспортни услуги.
Законът си поставя амбициозни цели, с чието
изпълнение се очаква да се постигне:
· улесняване и стимулиране на инвестициите
в разполагането на високоскоростни електронни
съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване
на съществуващата физическа инфраструктура;
· създаване на условия за по-ефективно и
с по-ниски разходи изграж дане на нова инфраструктура, както и използването на вече
съществуващата такава;
· подобряване на процеса на планиране и
координиране на изграждането на физическа
инфраст ру к т у ра за разполагане, ползване и
развитие на електронни съобщителни мрежи;
· намаляване на административната тежест
и създаване на условия за опростяване на административните процедури, свързани с издаването
на актове от компетентните органи, свързани с
изграждане, поддържане, развитие и модернизиране на физическа инфраструктура, подходяща за
разполагане на електронни съобщителни мрежи;
· подобряване на хоризонталната координация между различните сектори на икономиката
по отношение на съвместното планиране, изграждане, ползване и поддържане на физическа
инфраструктура за разполагане на електронни
съобщителни мрежи.
Въвежда се задължение за всички мрежови
оператори, дефинирани в ЗЕСМФИ (в сферата на
електронните съобщения, предприятия от енергийния сектор и т.н.), да предоставят достъп до
своята физическа инфраструктура (напр. канали,
шахти, разпределителни кутии, стълбове) при
справедливи и разумни условия на операторите,
които планират разгръщане на мрежи за високоскоростен широколентов достъп. Достъпът
до съществуващата физическа инфраструктура
има потенциала да способства за конкуренцията в областта на оптичната инфраструктура,
което може да доведе до по-висококачествен
широколентов достъп и по-богат избор за потребителите и предприятията, включително в
по-гъсто населени райони. Достъпът може да
бъде отказван само въз основа на обективни,
прозрачни и пропорционални критерии.
Съществено значение за постигането на целите на закона има Единната информационна
точка (ЕИТ), защото са є възложени функции за
поддържането на единна база данни с актуална
информация, която да улесни координирането
на съвместното изграждане и ползване на физи-
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ческа инфраструктура, както и разполагането на
електронни съобщителни мрежи. Задължението
да изпълнява функциите на единна информационна точка е възложено на МТИТС.
От 2018 г. МТИТС изпълнява проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа
„Единна информационна точка“, финансиран
по Оперативна програма „Добро управление“.
ЕИТ ще предоставя система от базови слоеве, които могат да бъдат използвани от всички
за и н т ересова н и – а д м и н ис т ра ц и я, бизнес и
граждани, съобразно изискванията на Закона
за достъп до пространствени данни. ЕИТ ще
обедини и систематизира информацията относно
процедурите и нормативните актове, регламентиращи разполагането и поддържането на инфраструктура, включително органите, компетентни
да издават актове в областта и съответните им
такси. Ще бъде гарантиран достъп до всички
налични образци на документи за получаване
на разрешения и други актове, свързани с изграждането на инфраструктура. Ще се осигурят
условия за попълване и подаване по електронен
път на заявления и документи, необходими за
разполагането и поддържането на електронни
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура,
както и за получаване на информация за хода
на разглеждането им от компетентните органи.
Предвижда се от 2020 г. ЕИТ да осигурява
попълване и подаване по електронен път на
заявления и други документи, необходими за
разполагането и поддържането на електронни
съобщителни мрежи и прилежащата им физическа инфраструктура, както и за получаване
на информация за хода на разглеждането им
от компетентните органи. Това ще облекчи
чувствително инвестиционния процес в съответствие с концепцията „обслужване на едно
гише“, характерна за модерното комплексно
административно обслужване.
За да се създадат условия за прилагане на
ЗЕСМФИ, се разработиха подзаконови нормативни актове – наредби и методики, създаващи
правила за прилагането на отделните разпоредби
на закона.
Ø Приета е Методика за определяне на цени
за предоставяне на достъп до и за съвместно
ползване и на право на преминаване, както и
за начина за разпределянето на разходите към
определената услуга 8 . Методиката ще гарантира
определянето на цени при спазване на принципите за прозрачност при определяне на цените,
равнопоставеност, устойчивост и финансова
достъпност и липса на антиконкурентно кроссубсидиране.
ЗЕСМФИ определя Комисията за регулиране
на съобщенията (КРС) да изпълнява ролята на
орган за решаване на спорове, свързани с предоставяне на достъп до съществуваща инфраструктура, включително определяне на цени за
достъп, координиране на строежи, предоставяне
на информация относно планирани строежи,
8
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предоставяне на достъп до физическа инфраструктура в сгради и разполагане на електронни
съобщителни мрежи. При необходимост КРС
може да определя специализирана комисия, в
която да бъдат привличани независими консултанти и външни експерти.
Ø Приета е Инструкция № 1 за взаимодействие
на Комисията за регулиране на съобщенията с
Комисията за енергийно и водно регулиране и
с министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията при осъществяване на
контрола за осигуряване на достъп по Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура 9�. В нея са определени редът и
условията, при които ще се осъществява контролът за осигуряване на достъп до и съвместно
ползване на физическа инфраструктура и на
достъп до изградена физическа инфраструктура
в сграда.
Изготвени са и следните проекти, които са
в различна степен на готовност по отношение
на процедурите за създаване на нормативен акт:
· Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни
съобщителни мрежи;
· Наредба за сервитутите върху поземлените
имоти, които възникват в полза на операторите
на електронни съобщителни мрежи;
· Наредба за съдържанието, условията и реда
за създаване и поддържане на специализираните
карти, регистри и информационни системи за
електронните съобщителни мрежи, съоръжения
и свързаната с тях физическа инфраструктура.
Предстои приемане и издаване/обнародване
на актовете.
2. Ефективно използване на ограничените ресурси
2.1. Радиочестотен спектър
Безжичните комуникации се превърнаха в
незаменим продукт за обществото, което повиши в голяма степен социалната значимост на
достъпността до радиочестотен спектър. През
последните години на световно и национално
ниво водеща тенденция е нарастването на обема
на безжичния пренос на данни. Наред с появата
на нови технологии и приложения, които изискват
поддържането на високи скорости, непрекъснато
нараства и интересът на потребителите към все
по-разнообразни услуги.
В изпълнение на политиката в областта на
електронните съобщения на Република България
за периода 2015 – 2018 г. и политиката на ЕС
по отношение на хармонизираното използване
на радиочестотния спектър от наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични
широколентови услуги, в българското законодателство са въведени разпоредби и продължава
да се работи по пълното прилагане на следните
решения:
· Решение 2010/267/ЕС на Комисията от 6 май
2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента
790-862 MHz за наземни системи, позволяващи
9
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предоставяне на електронни съобщителни услуги
в Европейския съюз10;
· Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на
Комисията от 28 април 2016 г. относно хармонизирането на радиочестотната лента 694-790 MHz
за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни
съобщителни услуги, и за гъвкава национална
употреба в Съюза11;
· Решение (EС) 2017/899 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за
използването на радиочестотната лента 470790 MHz в Съюза12 .
Разпоредбите на всички останали решения в
областта на радиочестотния спектър, с изключение на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 и
Решение (EС) 2017/899, са приложени в българското законодателство. В резултат са създадени
условия за технологично неутрално използване
на обхвати 800 MHz (радиочестотната лента
790-862 MHz), 900 MHz (радиочестотните ленти
880-915 MHz и 925-960 MHz), 1.5 GHz (радиочестотната лента 1427-1517 MHz), 1800 MHz (радиочестотните ленти 1710-1785 и 1805-1880 MHz),
2 GHz (ра д иочес т о т н и т е лен т и 1920 -1980 и
2110-2170 MHz), 2.6 GHz (радиочестотната лента
2500-2690 MHz) и 3.6 GHz (радиочестотната лента
3400-3800 MHz).
В резултат на изпълнение на взетите решения
по време на проведената през 2015 г. Световна
конференция по радиосъобщения към Международния съюз по далекосъобщения, както и
в изпълнение на актове на ЕС в областта на
електронните съобщения през септември 2016 г.
беше актуализирана Държавната политика по
планиране и разпределение на радиочестотния
спектър в Република България. Държавните
приоритети при планиране и разпределение на
радиочестотния спектър са свързани със създаване на условия за хармонизирано използване
на честотния ресурс. Сред важните нейни цели,
които съвпадат и с целите на по-широката политика за електронни съобщения, бяха очертани
следните:
· своевременно осигуряване на достатъчен и
подходящ радиочестотен спектър, отговарящ на
търсенето на пазара;
· стимулиране на безжичните широколентови
електронни съобщителни услуги чрез освобождаване на достатъчен радиочестотен спектър
в ефективни от икономическа гледна точка
честотни ленти;
· насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане на способи за повишена
гъвкавост при използването на радиочестотния
спектър, както и неговото споделено и съвместно
използване;
· освобож даване на хармонизиран в ЕС
радиочестотен спектър за нови перспективни
10
11
12
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технологии, в т.ч. провеждането на целенасочени
действия за създаване на условия за ползване на
„първи цифров дивидент“ (790-862 MHz) и „втори
цифров дивидент“ (694-790 MHz);
· насърчаване на развитието на ефективен
конкурентен пазар в съответствие с регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни
мрежи и услуги.
В тази връзка през изминалите години продължиха политическите и експертните усилия за
осигуряването на честотен ресурс за граждански
нужди в радиочестотната лента 790-862 MHz и
в радиочестотната лента 694-790 MHz не само
в изпълнение на решенията, произтичащи от
ангажиментите към ЕС, но и с оглед развитието
на телекомуникационния сектор у нас.
В резултат през 2016 г. бяха определени за
граждански нужди радиочестотните ленти 811821 MHz и 852-862 MHz, с което частично се
изпълниха изисквания на Решение 2010/267/
ЕС. До края на 2018 г. радиочестотните ленти
не бяха предоставени за ползване.
С оглед създаване на предпоставки за ефективно ползване на спектъра, осигуряване на
условия за лесен и бърз достъп до радиочестотен
ресурс, въвеждане на нови технологии, както
и освобождаване на допълнителни средства за
инвестиции бе намален размерът на таксите за
предоставяне на спектър в обхвати 900 MHz,
1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz. Независимо
от положените усилия от държавните органи в
обхвати 1800 MHz, 2 GHz и 3.6 GHz продължава
да е наличен свободен честотен ресурс, който
може да бъде предоставен за безжични широколентови услуги, при наличие на интерес в бъдеще.
За изпълнение на Решение за изпълнение
(ЕС) 2016/687 и Решение (EС) 2017/899 с Решение
№ 887 на Министерския съвет от 6 декември
2018 г. беше приета Национална пътна карта
за изпълнение на задълженията на Република
България по Решение (ЕС) 2017/899. Пътната
карта създаде условия за хармонизиране използването на радиочестотната лента 470-790 МНz.
Съгласно планираните стъпки обхват 700 MHz
се освобождава от наземната цифрова телевизия,
като за нея са планирани 4 национални мрежи
за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и 18 регионални мрежи в радиочестотната
лента 470-694 MHz.
В изпълнение на Решение (ЕС) 2017/899 и
на Националната пътна карта Министерството
на отбраната ще освободи до 30 май 2020 г.
радиочестотните ленти 753-758 МНz (5 МНz) и
766-778 МНz (12 МНz). С освобождаването на
тези радиочестотни ленти и лентите, освободени
от цифрова телевизия в обхват 700 МНz, ще се
осигури честотен ресурс от 2×20 МНz (ленти 703723 MHz и 758-778 MHz) за граждански нужди и
2х5 MHz (698-703 MHz и 753-758 MHz) за мрежи
за обществена безопасност, защита на населението и реакция при бедствия (Public Protection
and Disaster Relief – РРDR) с разпределение на
честотните блокове според приложението на
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687. Част от
обхвата (радиочестотните ленти 726-753 MHz и
778-790 MHz) ще продължи да се използва за це-
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лите на обществения ред, обществената сигурност
и отбраната от Министерството на отбраната.
С приемането на пътната карта се осигуряват
условия за ползването на обхват 700 MHz за
безжични широколентови услуги, което е важна
стъпка към изграждане на мрежите от пето
поколение (5G) в България. Пътната карта дава
възможност да стартира дейността по разработване на актуализиран вариант на Национален
план за широколентова инфраструктура за достъп
от следващо поколение, включващ дейности по
изграждане на 5G мрежи и въвеждане на 5G
услуги, както и за продължаване на работата
по Национална програма „Цифрова България
2025“. С двата документа се създават условия за
развитие на динамична и иновативна цифрова
икономика и увеличаване на потенциала є за
растеж в унисон с Цифровата програма за Европа 2020 и Стратегията за цифров единен пазар.
Осиг у ряването на цифрова свързаност в
рамките на ЕС се определя като основен фактор за икономическо, социално и териториално
сближаване, в подкрепа на модернизацията на
местните икономики и за диверсификацията на
икономическите дейности.
2.2. Състояние на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)
Понастоящем програмите на Българската
национална телевизия (БНТ) се излъчват от
една мрежа – „НУРТС Диджитъл“ – ЕАД, собственик на техническото оборудване. Към края
на 2018 г. „НУРТС Диджитъл“ – ЕАД, разпространява и програмите на търговските телевизии,
като осигурява национално покритие на 96,2 %
от населението на страната. Чрез мрежата на
предприятието се разпространяват при свободен
достъп общо шест програми – програмите на
търговските телевизии bTV, Нова телевизия и
Bulgaria on Air със стандартна резолюция (SD),
както и програмите на БНТ – БНТ1, БНТ2 и
БНТ3 (БНТ HD). Втората мрежа на „НУРТС
Диджитъл“ – EАД, осигурява покритие на над
85 % от населението на страната. Същата не се
използва, като капацитетът ѝ е запазен за телевизионните програми със статут „must carry“. На
7.11.2018 г. мултиплексът е включен и излъчва
само за гр. София програма „Фолклор ТВ“.
Допълнително чрез регионалния си мултиплекс, само за територията на София, „НУРТС
България“ – ЕАД, разпространява програмите
на ТВ Европа, Bulgaria on Air, Фолклор ТВ, The
Voice, Канал 3 и Фен Фолк ТВ със стандартна
резолюция (SD).
В резултат на развитие на технологиите на
пазара на електронните съобщителни услуги
кабелните, мобилните и спътниковите оператори
все повече предлагат на достъпни цени пакети
с голям брой телевизионни програми. По този
начин в периода до 2018 г. наземното цифрово
телевизионно радиоразпръскване продължи да
се използва основно за осигуряване на достъп
до информация в отдалечени и слабонаселени
райони, където няма достатъчно развита телекомуникационна инфраструктура, както и от
малка група от обществото.
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Направените обществени допитвания през
периода не показаха намерения на предприятия да придобият права върху радиочестотен
спектър за цифрово ефирно разпространение на
телевизионни програми. Бързото и конкурентно
развитие на останалите технологични платформи
не позволи да се постигне желаното програмно
разнообразие на излъчваните програми, с което
логично намалява интересът към ефирната телевизия. Допълнително, определянето на програми
за задължително разпространение чрез мрежите
за наземно цифрово радиоразпръскване (must
carry), без изисквания за задължителното им
предоставяне за разпространение (must offer),
блокира радиочестотен спектър и принуждава
оператора да заплаща такси за радиочестотен
спектър, който не използва.
2.3. Позиции на геостационарна орбита
Ефективното използване на определените за
Република България с международни споразумения две позиции на геостационарна орбита е от
съществено значение. С издадените през 2006 г.
от националния регулаторен орган разрешения
на две предприятия за ползване на плановите
позиции (на 56.02Е и –1.2W) на геостационарна
орбита на Република България практически този
ресурс е изчерпан. Затрудненията с оползотворяването на позиция 1.2W наложи провеждането на
нова международна координация на спътников
ресурс от позиция 1.9Е, предоставена на България
с решение на Световната конференция по радиосъобщения през 2012 г. Това наложи изменение
на разрешението на „България Сат“ – ЕАД, в
което е заложено изискване за изпълнение на
това решение за заместване на плановата позиция 1.2W с 1.9E.
През юни 2017 г. на позиция 1.9Е на геостационарната орбита беше изведен първият български
спътник „BULGARIA SAT-1“. С него беше пусната
в действие през декември спътникова система,
работеща в обхватите 12/18 GHz – „BULSAT-BSS1.2W-W“, 12/14 GHz – „BULSAT-1.9E“.
През 2013 г. КРС с решение от август 2013 г.
удължи сроковете за изграждане и въвеждане в
действие на системата BULSAT-30B (BALKANSAT
AP30B) по искане на „Балкансат“ – ЕООД. Така
беше поставено началото на нов регулаторен
цикъл за международна координация с преобразуване от разпределение в назначение съгласно
процедурите и сроковете по Приложение 30B на
Радиорегламента на МСД. В периода 2015 – 2018 г.
представителите на дружеството представиха
няколко варианта за усвояване на определената
им позиция.
През 2017 г. е подадена заявка за наноспътник
на „EnduroSat One“ на негеостационарна орбита,
работещ в лента 436-438 MHz, определена за
любителска-спътникова радиослужба. Мисията
на спътника е с цел практическо обучение на
студенти чрез наземна станция за комуникация.
2.4. Номера
2.4.1. Единен европейски номер за спешни повиквания „112“
С предприетите стъпки в посока актуализиране на законовата и подзаконовата нормативна

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

уредба се цели усъвършенстване на Националната система за спешни повиквания с единен
европейски номер 112, за да гарантира в найвисока степен живота, здравето, сигурността и
имуществото на гражданите в риск. През 2018 г.
в системата са внедрени редица подобрения – усъвършенствана ГИС система, позволяваща лесно
и бързо въвеждане на координатите на обаждащия се, работа с един електронен картон на
всички служби за спешно реагиране, както и
възможността за надграждане на системата 112
с нови функционалности и услуги.
През последните години се задълбочава вниманието към хората с увреждания и се полагат
усилия за гарантиране осигуряването на достъп
до обществени телефонни услуги, подобни на
осигурените за другите крайни потребители. В
този процес са ангажирани предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, както и министерствата
и неправителствените организации, имащи отношение към функциониране на системата за
спешни повиквания „112“.
През 2016 г. в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски
номер 112 (ЗНССПЕЕН112) се промени дефиницията за „спешно повикване“, като в него
изрично се включва освен гласово повикване и
друг способ за осъществяване на повикването
от хората със слухови или говорни увреждания.
С цел спазване на принципа на технологична
неутралност текстът в закона не е обвързан с
конкретно технологично решение.
През 2017 г. чрез допълнение на ЗНССПЕЕН112
се разшириха функциите на центровете 112 да
приемат, регистрират и обработват повикванията, включително „eCall“ за спешна помощ към
номер 112.
През 2018 г. се прие Наредба № 8121з-238 за
условията и реда за достъп на хората със слухови
или говорни увреждания до единния европейски
номер за спешни повиквания 11213. По реда на
тази наредба на хората със слухови или говорни
увреждания се осигурява непрекъснат, бърз и
безплатен достъп до Националната система за
спешни повиквания с единен европейски номер
112 за получаване на помощ при спешни случаи
с цел защита на живота, здравето, сигурността и
имуществото им от службите за спешно реагиране чрез негласова комуникация. Разработена
е и внедрена услуга за достъп до Националната система 112 на граждани със слухови и/
или говорни увреждания – чрез уеб базирано
приложение, достъпно от стационарни и преносими компютри, както и мобилни приложения
за трите мобилни платформи Android, iOS и
Windows Mobile за смартфони и таблети. Чрез
това решение потребителите със слухови и/или
говорни увреждания имат достъп до Единния
европейски номер за спешни повиквания „112“
от всяко място на територията на България с
осигурено покритие и по всяко време.
Предизвикателства пред Националната система за спешни повиквания с единен европей13
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ски номер 112 бяха изграждането на центрове
за приемане на спешни повиквания от ново
поколение (NG112), осигуряването на широколентов обмен на информация в мрежата на 112
(видео, данни и глас). Тези усъвършенствани
процеси и процедури ще предоставят възможности за бърз и структуриран обмен на данни,
предавани в реално време чрез всички канали;
IP достъп до спешния телефон; видеоповиквания; достъп до системи за видеонаблюдение;
логическа и комуникационна IP свързаност с
Центрове за управление на трафика; достъп до
112 на интелигентни терминални устройства,
като интелигентни дефибрилатори на места с
висока обществена концентрация, датчици за
охрана, противопожарни интелигентни сензори
и много др.
2.4.2. Система за спешни повиквания от превозни средства „eСall“
Република България полага усилия за осигуряване на условия за предоставяне на услуги от
общоевропейската система еCall на територията
на страната. През 2017 г. започна и в момента се
изпълнява проект за внедряване и разгръщане
на услугата еCall на територията на България
(срок 2020 г.).
През 2016 г. с изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за внедряване на
интелигентните транспортни системи в областта
на автомобилния транспорт и за интерфейси с
останалите видове транспорт14 бяха приети правила относно осъществяване на еСall повиквания
през обществени наземни мобилни електронни
съобщителни мрежи.
Предприятията, предоставящи обществени
мобилни наземни мрежи и/или услуги, имат
задължение да осигуряват техническа възможност за осъществяване на eCall повиквания от
катастрофирал автомобил до телефон 112 от всяка
точка на територията на Република България,
при условие че там е осигурено покритие от
най-малко една обществена мобилна наземна
елект ронна съобщителна мрежа. Предпри ятията се задължават да осигуряват преноса и
пренасочването на eCall повикванията между
бордовото оборудване на моторните превозни
средства и най-близкия Център за приемане на
спешни повиквания на дирекция „Национална
система 112“ на Министерството на вътрешните
работи (МВР).
Всички нови модели автомобили, одобрени
за производство след 31 март 2018 г., трябва да
имат инсталирана система за eCall, базирана на
номер 112. Това правило се отнася за автомобили с не повече от 8 места и за лекотоварни
превозни средства. За по-старите автомобили
няма задължение за инсталиране на устройство за eCall, но при желание това може да
бъде направено, ако автомобилът отговаря на
техническите изисквания. Системата за eCall се
задейства само когато МПС претърпи тежка
злополука. През останалото време системата не
е активна (т.е. при пътуването не се извършва
п рослед я ва не ( рег ис т ри ра не на мес т ополо 14
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жението на автомобила или наблюдение на
начина на шофиране) или предаване на данни
от моторното превозно средство). При тежък
инцидент автоматично се подават данни за идентификация на колата, точното местоположение
и посоката є на движение. Разпознаването на
автомобила става, като се препрати към спешния номер 112 VIN (Vehicle Identification Number)
номерът. Системата е свързана с регистрите на
Министерството на вътрешните работи и чуждестранния EUCARIS (European CAR and driving
licence Information System) и позволява почти
моменталното му идентифициране. Това помага, защото се предоставя информация за вида,
размерите и габаритите на колата, което може
да помогне на спешните екипи при реакция.
Автоматичният сигнал позволява да се пратят
данни за произшествие, дори и пътниците в колата да са сериозно ранени или в безсъзнание.
Паникбутонът може да се използва и от преминаващ покрай катастрофата автомобил, за да
сигнализира за произшествието или за директна
връзка със 112, за да се предостави допълнителна
информация за пострадалите.
В продължение на работата за разгръщане
на интелигентния транспорт през юни 2018 г.
по време на проведената в София Цифрова
асамблея България заедно с Гърция и Сърбия
подписа писмо за намерение за сътрудничество в
областта на свързаното и автономно шофиране.
То включва обмен на данни, оценка и анализ
на наличните технологии и идентифициране на
нови, тестване и изпитания, съвместни инициативи за свързано и автономно шофиране, както
и популяризиране на инициативата.
2.5. Подобряване на защитата на крайните
потребители
Дей но с т и т е, и зп ъ л н я ва н и п р е з периода
2015 – 2018 г., се обуславяха главно от стремежа за гарантиране спазването на вече въведените мерки за защита на интересите и правата
на потребителите, както и упражняването на
ефикасен контрол по спазването на тези права.
Положени бяха усилия за повишаване на
информираността на потребителите относно техните права и задължения при взаимодействието
им с предприятията, предоставящи електронни
съобщителни услуги, в т.ч. за въвеждането на
RLAH, чрез подходящи разяснителни кампании
и др. Неколкократно бяха изменяни Общите
изисквания при осъществяване на обществени
електронни съобщения в частта, свързана със
защитата на крайните потребители, с което се
въведоха задължения за:
· при съставяне на условията на индивидуалния договор – спазване на изискванията за
големината на шрифта, точната дата на срока
на договора, реда за неговото подновяване и
прекратяване, задълженията за заплащане на неустойки и обезщетения, свързани с прекратяване
на индивидуален договор, вкл. възстановяване
на направени разходи по отношение на крайни
електронни съобщителни устройства;
· визуализиране при първоначалното зареждане на страницата на предприятията в интер-
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нет: електронна препратка към приетите от тях
общи условия;
· публикуване на страниците в интернет на
електронни карти на постигнатото покритие за
всяка от използваните в мрежата технологии
от предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни услуги чрез мобилни
мрежи; електронните карти следва да позволяват
визуализацията и бързата навигация чрез търсене по име на община, населено място, селищно
образувание и адрес, както и мащабиране на
подходящи стъпки, позволяващо видимост на
един екран от конкретен адрес до видимост на
цялата страна;
· уведомяване на абоната при: изменение на
индивидуалния му договор; отпадане на телевизионна програма, включена в ценовия му пакет;
· изпращане на подходящо съобщение до
мобилното устройство на абоната, например
чрез SMS съобщение, съобщение по електронната поща или в работен прозорец на неговото
крайно устройство или съобщение чрез друг вид
технология, което да може да бъде съхранено
на крайното устройство на абоната, когато услугите за пренос на данни достигнат 80 % от
договорената парична граница или граница по
отношение на обема.
Предложено бе и намери подкрепа въвеждането на разумен размер на неустойките при
предсрочно прекратяване на срочни договори.
Комисията за защита на потребителите постигна
споразумение с мобилните оператори, според
което при прекратяване на договора с мобилен
оператор, независимо колко време остава до края
на договора, неустойките, които се дължат от
потребителя, се равняват на три месечни вноски.
2.6. Участие в процеса на вземане на решения
в работните органи на ЕС
Председателството на Съвета на Европейския
съюз през първата половина на 2018 г. предостави
възможност на Република България да постави
в центъра на дневния ред на Европейския съюз
ясни приоритети, които са от ключово значение
за страната и Европейския съюз за цифрова и
единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.
Българското председателството на Съвета на
ЕС постави акцент върху цифровия единен пазар
като източник на растеж и конкурентоспособност – улесняване на свързаността и постигане
на напредък в развитието на конкурентоспособен
и справедлив цифров единен пазар чрез преход
към интелигентна икономика и укрепване на
доверието и сигурността в сферата на цифровите услуги.
През първото полугодие на 2018 г. Българското
председателство на Съвета на ЕС и Европейският парламент, с подкрепата на Европейската
комисия, преговаряха и постигнаха политическо споразумение за нов Европейски кодекс за
електронни съобщения, което законодателство
е ключово за изграждането на един истински
функциониращ и в полза на всички цифров
единен пазар. Договорените правила са от решаващо значение за постигането на целите за
свързване в Европа и осигуряването на възможно
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най-добрата връзка с интернет на всички в ЕС,
за да могат да участват пълноценно в цифровата
икономика. Проведени и успешно приключени
бяха преговорите по регламента за създаване на
Орган на европейските регулатори в областта на
електронните съобщения, който ще продължи
да има значителна роля при подпомагането на
държавите от ЕС в изграждането на мрежи с
много голям капацитет.
IV. РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА
1. Нормативна уредба
В рамките на периода 2015 – 2018 г. се извърши втори преглед на европейската регулаторна
рамка в областта на електронните съобщения.
Действието на петте директиви, които са част
от съществуващата регулаторна рамка за електронни съобщителни мрежи и услуги – директиви 2002/19/ЕО15, 2002/20/ЕО16 , 2002/21/ЕО17 и
2002/22/ЕО18 , както и Директива 2002/58/ЕО19,
е предмет на периодичен преглед от страна на
Европейската комисия (ЕК), по-специално с оглед
определяне на нуждата от изменения в съответствие с технологичните и пазарните промени.
Конвергенцията на секторите на електронните
съобщения, медиите и информационните технологии означава, че всички електронни съобщителни мрежи и услуги следва да бъдат обхванати
доколкото е възможно от единен Европейски
кодекс за електронните съобщения, установен
с една-единствена директива.
На 14 септември 2016 г. в контекста на Стратегията за цифров единен пазар ЕК представи
пакет за свързаността, насочен към създаване
на среда, фокусирана върху по-ефективна регулаторна институционална рамка, за да направи
правилата в областта на електронните съобщения
Директива 2002/19/EО на Европейския парламент
и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа
до електронни съобщителни мрежи и тяхната
инфраструктура и взаимосвързаността между тях
(Директива за достъпа) (ОВ, L 108/7 от 24 април
2002 г.)
16
Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи
и услуги (Директива за разрешение) (ОВ, L 108/21
от 24 април 2002 г.)
17
Директива 2002/21/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата
регулаторна рамка за електронните съобщителни
мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ, L 108/33
от 24 април 2002 г.)
18
Директива 2002/22/EC на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно
универсалната услуга и правата на потребителите
във връзка с електронните съобщителни мрежи и
услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ,
L 108/51 от 24 април 2002 г.)
19
Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на
неприкосновеност на личния живот в сектора на
електронните комуникации (Директива за правото
на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ, L 201/37 от 31 юли 2002 г.)
15

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

подходящи за целта като част от създаването
на правилните условия за цифровия единен
пазар. Тези условия включват разгръщането на
мрежи с много голям капацитет, по-координирано управление на радиочестотния спектър за
безжичните мрежи и създаване на условия на
равнопоставеност за модерните цифрови мрежи
и иновативните услуги.
С оглед прехода към Гигабитово общество
в пакета за свързаност са включени и:
 С ъ о бщен ие 2 0 и раб о т ен док у мен т н а
службите на ЕК 21 – Свързаност за изграждане
на кон к у рен т оспособен ц ифров ед и нен пазар – към европейско общество на гигабитов
интернет – три стратегически цели за интернет
свързаност за 2025 г.:
· всички основни социално-икономически
движещи сили, като училища, университети,
научноизследователски центрове, транспортни
центрове, всички доставчици на обществени
услуги, например болници и администрации,
и п редп ри я т и я та, разчи тащ и на ц ифрови те
технологии, следва да имат достъп до интернет
с изключително висока скорост, позволяващ
на потребителите да изтеглят/качват данни с
обем 1 Gbps;
· всички европейски домакинства, в селата
или градовете, следва да имат достъп до интернет
със скорост на изтегляне поне 100 Mbps, която
да може да се увеличава до Gbps;
· във всички градски райони и по всички
главни пътища и железопътни линии следва
да има непрекъснато покритие с 5G, петото
поколение системи за безжична комуникация;
като междинна цел до 2020 г. 5G следва да се
предлага на пазара в поне един голям град във
всяка държава от ЕС;
 Съобщение 5G за Европа: план за действие 22 и работен документ на службите на ЕК 23;
 Регламент за насърчаване на интернет
свързаността в местните общности и обществените пространства (WiFi4EU) 24 .
В края на 2018 г. се прие цялостен набор от
нови правила на ЕС за сектора на електронните съобщения за насърчаване на бързото
разгръщане на 5G и други мрежови технологии от следващо поколение в ц яла Европа,
за стимулиране на авангардни иновации и за
у крепване на защитата на пот ребителите в
областта на електронните съобщения. Двата
за конодат ел н и а к та – Европейск и я т кодекс
за електронни съобщени я и п рерабо т ени я т
регламент за Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
(ОЕРЕС), са елементи на значителна реформа
COM(2016) 587 final
SWD(2016) 300 final
22
COM(2016) 588 final
23
SWD(2016) 306 final
24
Регла мен т (ЕС) 2 017/1953 на Евр опейск и я
парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г.
за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и
(ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването
на свързаността с интернет в местните общности
(ОВ, L 286/1 от 1 ноември 2017 г.)
20
21
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на усилията на ЕС за осигуряване на много
високо качество на фиксираната и мобилната
свързаност за всички, която се счита за ключов фактор за конкурентоспособна в световен
мащаб икономика и за модерно приобщаващо
общество.
Предложените законодателни инициативи,
и по-специално новият Европейски кодекс за
електронни съобщения (Кодекса), са от особена
важност за развитието на телекомуникационния
сектор. Кодексът установява хармонизирана рамка за регулиране на електронните съобщителни
мрежи и услуги, прилежащите съоръжения и
услуги, определя задачите на националните
регулаторни органи и на другите компетентни
органи и процедурите за осигуряване на хармонизирано прилагане на регулаторната рамка
в ЕС, както и още животоспасяваща система
за предупреждение на населението.
В Кодекса са включени мерки за насърчаване на конкуренцията и за стимулиране на
инвестициите в мрежи с много голям капацитет
и на 5G мрежите. Той обхваща области като
подобряване на координацията и своевременното разпределяне на радиочестотния спектър,
инвестиционна предвидимост в райони, в които
няма търговски интерес, чрез възможност за
картографиране на инвестиционните планове,
достъп на операторите до мрежите, условия за
съвместно инвестиране и симетрично регулиране на всички доставчици на мрежови услуги
в специфични ситуации.
Новите правила ще допринесат за по-добра
защита на потребителите – ще улеснят смяната
на доставчици и ще осигурят по-добра защита
за хората, които са абонирани за пакетни услуги. Правилата за защита на потребителите
вече ще се прилагат и за услуги, предоставяни
по интернет, като приложения за обмен на съобщения. Подходящият и финансово приемлив
широколентов достъп ще бъде включен в обхвата
на универсалната услуга, която трябва да бъде
достъпна за всички потребители независимо от
тяхното местоположение или доходи. Лицата
с увреждания следва да имат равнопоставен
дост ъп до ин тернет, което вк лючва равнопоставеност и по отношение на договорната
информация.
След успешното въвеждане на 112 като единен европейски номер за спешни повиквания
и въз основа на положителния опит в някои
държави от ЕС всички държави членки ще
трябва да създадат система за предупреждение
на населението за допълнителна защита на
граж даните. Тази система „за превк лючване
на 112“ ще изпраща съобщения към мобилните телефони на хората в случай на природно
бедствие, терористично нападение или други
сериозни извънредни ситуации в техния район.
Тя ще трябва да бъде въведена в срок до 2021 г.,
като доставчици на подобни съобщения може
да са не само предприятията, предоставящи
междуличностни услуги, с ползване на номера, в случай че с други доставчици може да се
постигне еквивалентно покритие.
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Регламент (ЕС) 2018/1971 25 определя значителна роля на ОЕРЕС в подпомагането на държавите
членки при разгръщането на мрежи с много
голям капацитет и ще допринесе за гладкото
и последователно прилагане на регулаторните
мерки, предвидени в Кодекса. Регламентът за
ОЕРЕС включва също и разпоредби за по-евтини
международни съобщения (гласови повиквания и
текстови съобщения) в рамките на ЕС. С новите
правила за по-евтини повиквания в рамките на
ЕС таванът на цената на дребно за разговори по
мобилни или стационарни линии от държавата
на произход на потребителите в друга държава
от ЕС ще бъде 19 евроцента на минута. Таванът
за текстови съобщения в рамките на ЕС ще бъде
6 евроцента за съобщение. Новите тавани ще се
прилагат още от 15 май 2019 г.
2. Управление – национален регулаторен орган и други компетентни органи
Основен принцип на новата рег улаторна
рамка в областта на електронните съобщения
е, че всяка задача от рамката се изпълнява от
компетентен орган. Съществува, обаче, серия от
задължителни задачи, които изрично са предназначени за националния регулаторен орган,
а именно:
· прилагане на ex ante пазарната регулация,
включително налагането на задълженията за
достъпа и взаимното свързване;
· гарантиране на решаването на спорове
между предприятия;
· осъществяване на управлението на радиочестотния спектър и решенията или в случаите,
когато тези задачи са възложени на други компетентни органи, предоставяне на консултации;
· принос за защитата на правата на крайните
ползватели в сектора на електронните съобщения
в координация, където е приложимо, с други
компетентни органи;
· оценка и наблюдение на въпросите, свързани
с изграждането на пазара и конкуренцията по
отношение на отворения достъп до интернет;
· оценка на несправедливата тежест и изчисление на нетните разходи за предоставянето на
универсалната услуга;
· осигуряване преносимостта на номера между
доставчиците.
При въвеж дането на новата рег улаторна
рамка в националното законодателство може да
бъдат възложени и други задачи на националния
регулаторен орган, по-специално тези, свързани
с конкуренцията на пазара, или навлизането на
нови участници на пазара или разгръщането на
нови услуги. Ако някои от задачите по рамката се
възложат на други компетентни органи, те следва
да се стремят да се консултират с националния
регулаторен орган преди вземането на решения.
Регла мен т (ЕС) 2018/1971 на Европейск и я
парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за
създаване на Орган на европейските регулатори в
областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и
на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на
ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1211/2009 (ОВ,
L 321/1 от 17 декември 2018 г.)
25
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V. РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 2019 – 2022 г.
Политиката за развитие на електронните
съобщения е насочена към извличането в максимална степен на устойчиви икономически и
социални ползи за всички от цифровия единен
пазар в резултат на оползотворяването на потенциала на сектора. Развитието на електронните
съобщения определя облика на обществото и
бизнес средата и е от съществено значение за
насърчаването на иновациите, стимулирането
на икономическия растеж и улесняването на
ежедневната дейност на гражданите, администрациите и бизнеса. Секторът е двигател за
цифровата икономика и цифровото общество и
генерира положителни промени в осъществяването на стопанската дейност във всички останали
отрасли на икономиката.
За да се оползотвори реално потенциалът
на електронните съобщения, да се извлекат
максимални ползи за всички и да се гарантира
устойчивото развитие на сектора, трябва да продължат усилията за намиране на необходимия
баланс между интересите на всички заинтересовани страни, като това може да се постигне
чрез осигуряването на правна стабилност и добре
функционираща, предвидима и последователна
регулаторна среда.
В периода 2019 – 2022 г. работата ще бъде
насочена основно към:
· въвеждане в българското законодателство
на изискванията на новата регулаторна рамка
за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения от 2018 г.;
· осигуряване на по-ефективно, ефикасно и
координирано използване на радиочестотния
спектър;
· развитие на пазара на електронните съобщения;
· поддържане на условия за ефективна конкуренция;
· създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи с много голям капацитет, както
и изграждане на 5G мрежи, в т.ч. с финансиране
по линия на Механизма за свързване на Европа
на 5G транспортни коридори, напр. Солун – София – Белград в рамките на новия финансов
програмен период 2021 – 2027 г.;
· съдействие за изгра ж дане на точк и за
безжичен достъп с малък обхват в общините с
възможност за финансиране от Механизма за
свързване на Европа в периода 2021 – 2027 г.
в продължение на инициативата за безплатна
безж ична свързаност в местните общности
(WiFi4EU);
· насърчаване на прилагането на стандарти
и технически спецификации на европейски и
международни организации;
· подобряване на защитата на интересите на
гражданите и правата на крайните ползватели,
включително на хората с увреждания, на електронни съобщителни услуги, в т.ч. на услугите
за спешни повиквания 112;
· зачитане на личния живот и защитата на
личните данни в електронните съобщения съо-
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бразно секторно специфичното законодателство
в областта;
· поддържане на сигурността на електронните
съобщителни мрежи и услуги;
· участие в процеса на вземане на решения
в работните органи на ЕС и развитие на сътрудничеството в рамките на международните
специализирани организации, както и със заинтересованите страни на национално ниво.
1. Уведомителна и разрешителна дейност
Въвеждането на изискванията на европейската регулаторна рамка в българското законодателство установи система за уведомителна
и разрешителна дейност, която се прилага по
сходен начин към всички сравними електронни
съобщителни мрежи и услуги независимо от вида
на използваните технологии. С това се осигуриха
условия за по-хармонизирано и по-облекчено
регулиране на достъпа до пазара на електронни
съобщителни мрежи и услуги на територията на
ЕС и се гарантира свободата на предоставяне на
електронни съобщителни мрежи и услуги при
напълно прозрачни условия.
Съгласно Европейския кодекс за електронни
съобщения, за да се стимулира развитието на
нови съобщителни услуги и общоевропейски
съобщителни мрежи и услуги, следва да продължи да се прилага възможно най-облекчената система за разрешаване на предоставянето
на електронни съобщителни мрежи и услуги.
Процедурните изисквания за започване на предоставянето на електронни съобщителни мрежи
и услуги се свеждат единствено до уведомяване
чрез декларация за намерението на доставчика,
без да се изисква изричното решение или издаването на административен акт от националния
регулаторен орган.
За правата и задълженията на предприятията ще се прилага режим на общо разрешение
на електронните съобщителни мрежи и услуги,
различни от междуличностните съобщителни
услуги без номера. Общото разрешение включва
само изисквания, които са специфични за отрасъла на електронните съобщения, и следва да
обхваща и условия, определящи достъпността
за крайните ползватели с увреждания, както и
необходимостта обществените органи и службите
за спешно реагиране да комуникират помежду
си и с обществеността преди, по време и след
големи бедствия. С общото разрешение се дава
право на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги,
да договарят взаимно свързване в съответствие
с определени условия и да получат възможност
да бъдат определени за доставчици на различни
елементи на универсалната услуга или да обхванат различни части от националната територия.
С цел да се насърчи разгръщането на точки
за безжичен достъп с малък обхват директивата
освобождава тяхното изграждане от разрешения по реда на устройственото планиране, като
ангажиментът ще бъде само за спазване на
общи технически изисквания за мощности на
излъчване, размери, височина, тегло и др. на
ниво ЕС. Изключенията са ограничени и сведени до минималното от гледна точка основно
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на архитектурната или историческата стойност
на сградите или безопасността на въздухоплаването. Гарантира се правото на предприятията
на достъп до физическа инфраструктура, контролирана от националните, регионалните или
местните обществени органи, която е технически
пригодна за инсталиране на точки за безжичен
достъп с малък обхват или която е необходима
за свързването на подобни точки с опорната
мрежа, в т.ч. улични стълбове, табели, знаци,
светофари, билбордове, автобусни, трамвайни
спирки и метростанции. Обществените органи
следва да отразят всички разумни искания за
достъп при справедливи, разумни, прозрачни,
равнопоставени срокове и условия, които ще
бъдат оповестявани, чрез ЕИТ.
Специфичните задължения, които могат да
бъдат налагани на предприятията, предоставящи
електронни съобщителни мрежи и услуги, свързани с достъпа и взаимното свързване, оперативната съвместимост на услугите, системите за
условен достъп, както и корективните мерки във
връзка с достъпа, налагани на предприятия със
значителна пазарна сила, са отделени от правата
и задълженията съгласно общото разрешение.
За постигане на по-голяма прозрачност обаче
критериите и процедурите за налагане на специфични задължения на отделните предприятия
следва да са посочени в общото разрешение.
Услови ята за ползване на радиочестотен
спектър могат да се определят в рамките на
индивидуалните права за ползване или в общото
разрешение. Поради нарастващото търсене на
радиочестотен спектър и новите разнообразни
приложения и технологии, които изискват по-голяма гъвкавост в достъпа до спектър и неговото
използване, следва да се насърчава споделеното
му ползване посредством установяването на
подходящи режими на разрешение и прозрачни
правила и условия за това. Споделеното ползване
на радиочестотен спектър позволява на няколко
независими ползватели или устройства достъп до
една и съща радиочестотна лента при различни
правни режими, за да се осигурят допълнителни ресурси, да се повиши ефективността на
използване и да се улесни достъпът до спектър
за нови ползватели. То може да се основава на
общо разрешение или освободено от лицензиране
ползване, което при определени условия позволява на няколко ползватели да имат достъп и
да ползват един и същ радиочестотен спектър
в различни географски райони или в различни
моменти от време. Може също да се основава
и на индивидуални права за ползване съгласно
договорености като лицензиран споделен достъп,
при който всички ползватели се споразумяват
за условията на споделения достъп.
В някои случаи общото разрешение за ползване на радиочестотен спектър може да улесни
ефективното му използване, да насърчи иновациите и да бъде в интерес на конкуренцията, а
в други случаи предоставянето на индивидуални
права за ползване може да се окаже най-подходящият разрешителен режим при наличието на
определени специфични обстоятелства.
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Когато търсенето на даден радиочестотен
спектър надхвърля неговата наличност, в резултат
на което се стигне до заключението, че правата
за ползване трябва да бъдат ограничени, следва
да се прилагат подходящи и прозрачни процедури
за предоставяне на такива права, за да се избегне
дискриминацията и да се оптимизира използването на ограничения ресурс. Ограничаването трябва
да бъде оправдано, пропорционално и основано
на изчерпателна оценка на пазарните условия, да
отчита цялостните предимства за ползвателите
и целите за националния и вътрешния пазар в
ЕС. Необходимо е целите в основата на всяка
процедура за ограничаване да бъдат предварително ясно установени.
Броя т на п редос та вя н и т е и н д и ви д уа л н и
права за ползване на номерационни ресурси не
се ограничава, освен когато това е необходимо
за гарантиране на ефикасното използване на
номерационните ресурси.
Предоставянето на права за ползване на радиочестотен спектър, на номерационни ресурси и
права за изграждане на съоръжения ще продължи,
като предприятията, на които се предоставят тези
права, се информират за съответните условия.
Могат да се използват процедури за състезателен
или сравнителен подбор при предоставянето
на права за ползване на радиочестотен спектър и номерационни ресурси с изключителна
икономическа стойност. Обосновката, целите и
условията на процедурата трябва своевременно и
по прозрачен начин да се консултират с всички
заинтересовани страни. Предвид значението на
техническите иновации могат да се предоставят
права за ползване на радиочестотен спектър с
експериментални цели в зависимост от конкретни
ограничения и условия, оправдани от експерименталното естество на тези права.
Когато трябва да се ограничи броят на правата за ползване на радиочестотен спектър, за
който са установени хармонизирани условия чрез
технически мерки за изпълнение на ниво ЕС,
за да се даде възможност за използването му
за безжични широколентови електронни съобщителни мрежи и услуги, при предприемането
на процедура за състезателен или сравнителен
подбор ще се уведомява Групата за политиката
в областта на радиочестотния спектър (RSPG),
създадена с Решение 2002/622/ЕО 26 , като ще се
посочва дали и кога RSPG да свика Форум за
партньорска проверка. Ще може да се поиска
RSPG да свика Форум за партньорска проверка
за разглеждане на проектомерките за целите на
провеждането на състезателните процедури (търг
или конкурс) преди предоставянето на права
за ползване с цел обмен на добри практики и
опит. По изключение RSPG ще може да свиква
форум за партньорска проверка и по собствена
инициатива. Процесът на партньорска проверка
няма да бъде официално условие, обвързано с
националните процедури за издаване на разреРешение 2002/622/ЕО на Комисията от 26 юли
2002 г. за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ, L 198/49
от 27 юли 2002 г.)
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шение. В него ще могат да се включат освен националните регулаторни органи също и ОЕРЕС.
Една от новите мерки, произтичаща от Кодекса, в резултат на общото желание за подобряване
на координацията и ефективността в управлението на радиочестотния спектър, се отнася до
наличието на ясни срокове за предоставяне на
ресурса след приемането от ЕК на съответното
вторично законодателство за хармонизиране на
техническите условия. Въведени са и срокове
по отношение на предвидените изключения от
общото правило. При липсата на пазарен интерес създадени са условия за предоставяне на
ресурса за алтернативно ползване и периодичното преразглеждане на наличието на интерес
от заинтересованите страни.
При наличие на споразумение на ниво ЕС за
хармонизирано предоставяне на радиочестотен
спектър на определени предприятия националният регулаторен орган следва строго да прилага
споразумението при предоставяне на права за
ползване на този радиочестотен спектър. Когато
предоставят права за ползване в случаи, в които
предвижданото ползване има трансгранично
измерение, възможно е да се обмислят и процедури на съвместно разрешаване, например в
две съседни държави членки.
Като част от процедурата за кандидатстване
за предоставяне на права за ползване на радиочестотен спектър се проверява дали кандидатът
е в състояние да спазва свързаните с тези права
условия, които следва да бъдат отразени в критерии за допустимост, определени по обективен,
прозрачен, пропорционален и недискриминационен начин преди стартирането на състезателна
процедура за подбор. От кандидатите може да се
изисква да предоставят необходимата информация, за да потвърдят способността си да спазват
тези условия, а когато не е предоставена такава
информация, заявлението за предоставяне на
право за ползване на радиочестотен спектър
може да бъде отхвърлено.
За да се гарантират предвидимостта, правната
сигурност и стабилността на инвестициите, следва
предварително да се установят подходящи критерии за оценяване на съответствието с целта за
ефективно използване на радиочестотния спектър
от притежателите на права при изпълнението
на условията, с които са обвързани индивидуалните права за ползване и общото разрешение. В
допълнение някои от целите, които отговорните
органи могат да вземат предвид при подготовката на състезателните процедури, са относно
увеличаване на покритието, гарантиране на необходимото качество на услугата, насърчаване на
иновациите и бизнес развитието, насърчаване на
ефикасното използване на радиочестотния спектър, като отчетат условията, свързани с правата
за ползване на радиочестотен спектър и размера
на таксите. Заинтересованите страни трябва да
участват в определянето на тези условия и да
бъдат информирани по прозрачен начин как ще
се оценява изпълнението на задълженията им.
За да се избегне създаването на пречки пред
навлизането на пазара, например чрез антиконкурентно „презапасяване“, условията, с които са
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обвързани правата за ползване на радиочестотен
спектър, следва да се прилагат ефективно, като
трябва да включват прилагането на клаузата
„използваш или губиш“. С оглед да се гарантира
правна сигурност от гледна точка на възможното
налагане на санкции поради неизползване на
радиочестотния спектър трябва предварително
да се установят прагове за използване.
При удължаване на срока на вече предоставени
права за ползване на хармонизиран радиочестотен
спектър трябва да се вземат предвид степента,
в която такова удължаване ще подпомогне постигането на целите на Кодекса, и други цели
съгласно правото на ЕС и националното право.
Решението за удължаване следва да бъде предмет
на открита, недискриминационна и прозрачна
процедура въз основа на преглед на изпълнението
на условията, с които е обвързано съответното
право за ползване. Когато се оценява необходимостта от удължаване на срока на предоставени
права за ползване, ще трябва да се оценяват
конкурентното въздействие на удължаването на
срока по отношение на насърчаването на поефикасното използване и иновативните начини
на използване, които могат да произтекат от
отварянето на радиочестотния спектър за нови
ползватели. Също така следва да се прави преглед и на съответните такси, за да се гарантира,
че те продължават да стимулират оптималното
ползване, включително като се вземат предвид
развитието на пазара и технологиите.
Прехвърлянето на права за ползване на радиочестотен спектър може да бъде ефективно
средство за увеличаване на ефикасността на
неговото използване. В името на гъвкавостта
и ефикасността и с цел да се позволи определянето на стойността на спектъра от пазара е
необходимо по подразбиране да се позволява
на ползвателите на радиочестотния спектър да
прехвърлят или отдават под наем на трети страни
своите права за ползване по опростена процедура
и при спазване на правилата за конкуренцията
и условията, с които са обвързани тези права.
Права за ползване на номерационни ресурси се
предоставят при поискване на всяко предприятие,
попадащо в обхвата на общото разрешение, за
предоставяне на електронни съобщителни мрежи или услуги. Когато се предоставят права за
ползване на номерационни ресурси, следва да се
уточнява дали тези права могат да се прехвърлят
от притежателя им и при какви условия.
С оглед нарастващото значение на номерата
за различните услуги на интернет на нещата ще
могат да се предоставят и права за ползване на
номерационни ресурси от Националния номерационен план (ННП) с оглед на предоставянето на
специфични услуги за предприятия, различни от
доставчици на електронни съобщителни мрежи
или услуги, при условие че за удовлетворяването
на текущите и предвидими бъдещи потребности
са осигурени адекватни номерационни ресурси.
Тези предприятия трябва да доказват, че са в
състояние да управляват номерационните ресурси
и да спазват съответните изисквания. Допълнителното предоставяне на права за ползване на
номерационни ресурси на такива предприятия
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ще може да се прекрати, ако бъде доказано, че
е налице риск от изчерпване на номерационните
ресурси.
За да се подпомогне ефективно свободното
движение на хора, стоки и услуги в ЕС, но главно
с оглед все по-широкото навлизане и разгръщане на комуникациите „машина-машина“ и
свързаните устройства, следва да се предостави
обхват от негеографски номера, който да може
да се използва за предоставянето на електронни
съобщителни услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги, по извънтериториален
начин, а именно на цялата територия на ЕС.
Когато правата за ползване на номерационни
ресурси включват тяхното извънтериториално
ползване в рамките на ЕС, към тези права за
ползване ще се прилагат конкретни условия, за
да се гарантира спазването на всички съответни
национални правила за защита на потребителите
и на националното законодателство във връзка с
използването на номерационни ресурси, приложимо в държавите членки, в които се използват
номерационните ресурси.
С Кодекса се прецизират условията, които
могат да се прилагат за общото разрешение,
правата за ползване на радиочестотен спектър
и правата за ползване на номерационни ресурси, като:
· условия за използване по отношение на
съобщения за предупреждаване в случай на непосредствени заплахи и за смекчаване на последиците от големи катастрофи, както и по време
на големи бедствия или национални извънредни
ситуации за обезпечаване на съобщенията между
службите за спешно реагиране и органите, както
и за предупреждение на населението;
· задължения за прозрачност, налагани на
доставчиците на обществени електронни съобщителни мрежи, предоставящи обществени
електронни съобщителни услуги, с цел да се
осигури свързаност „от край до край“ в съответствие с целите и принципите на Кодекса и
при необходимост и в съответствие с принципа
за пропорционалност, достъп на компетентните органи до информацията, необходима с цел
проверка на точността на това оповестяване;
· взаимно свързване на мрежите и задължения
за „задължителен пренос“, както и оперативна
съвместимост на услугите;
· дост ъпност за крайните ползватели на
номера от ННП, на номера от универсалните
международни безплатни телефонни номера и
когато е технически и икономически осъществимо, на номера от номерационните планове на
други държави членки;
· правила за защита на потребителите и
ограничения във връзка с преноса на незаконно
и вредно съдържание;
· задължение за предоставяне на услуга или
за използване на вид технология в рамките на
определени ограничения, включително изисквания за покритие и качество на услугата, когато
е приложимо;
· определяне на услугата, за която се ползват
номерата, включително евентуални изисквания
във връзка с предоставянето на тази услуга и с
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цел избягване на съмнения, тарифни принципи
и максимални цени, които могат да се прилагат
в специфичен номерационен обхват за целите на
гарантиране на защита на потребителите;
· ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър и номерационните ресурси;
· технически и оперативни условия, както и
мерки, необходими за избягване на вредни смущения и за опазване на общественото здраве от
вредното влияние на електромагнитните полета;
· максимален срок и такси за права за ползване;
· прехвърляне или отдаване под наем на
права по инициатива на носителя на правата
и условия за това прехвърляне, включително
условие, че правото за ползване на номер е обвързващо за всички предприятия, на които се
прехвърлят правата;
· всички ангажименти на предприятието, което получава права за ползване, поети в рамките
на процедура по издаване или удължаване на
срока на разрешение, преди предоставянето на
разрешението или преди поканата за подаване на
заявление за предоставяне на права за ползване,
когато е приложимо;
· задължения за обединяване или споделяне на
радиочестотен спектър или за даване на достъп
до радиочестотния спектър на други ползватели
в конкретни региони или на национално равнище, както и специфични задължения, свързани
с експериментално ползване на радиочестотен
спектър;
· задължения според съответните международни споразумения, свързани с използването
на радиочестотен спектър и номера;
· изисквания за преносимост на номерата и
задължения във връзка с извънтериториалното
използване на номера в рамките на ЕС с цел да
се осигури съответствие с правилата за защита
на потребителите и други, свързани с номерата
правила в дадена държава, различни от реда за
определяне на кода на държавата.
Предприятията, предоставящи електронни
съобщителни мрежи или услуги, ще продължат
да заплащат админист ративни такси, които
следва да покриват действителните административни разходи за управлението, контрола и
прилагането на системата за общо разрешение,
правата за ползване и специфичните задължения. За правата за ползване на радиочестотен
спектър или номерационни ресурси и правата за
изграждане на съоръжения ще се налагат такси,
с които да се гарантира оптималното използване
на тези ресурси. Таксите следва да отразяват
икономическото и технологичното състояние на
съответния пазар и да отчитат необходимостта от
улесняване на развитието на инфраструктурата с
оглед постигане на най-ефективното използване
на ресурсите. Същевременно тези такси трябва
да осигуряват ефикасното предоставяне и използване на радиочестотния спектър по начин,
който подпомага инвестициите, необходими за
насърчаване на инфраструктурното развитие и
предоставянето на свързани услуги.
Нов момент в Европейския кодекс за електронни съобщения, свързан с облекчаване на
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административната тежест за бизнеса, е, че всяка
държава може да прецени дали да освободи от
административни такси определена категория
предприятия, чийто годишен оборот е под определен праг, чийто пазарен дял е под определен минимум или които оперират в ограничен
териториален обхват, като в хода на въвеждане
на директивата в българското законодателство
следва да се прецени възможността от възползване
от подходящата за българските условия опция.
Правата, условията и процедурите във връзка
с общото разрешение, правата за ползване на радиочестотен спектър или номерационни ресурси
и правата за изграждане на съоръжения могат
да бъдат променени, когато това е обективно
обосновано, като всички заинтересовани страни
се уведомяват своевременно за това и получават
възможност да изразят своите становища, освен
в случаите, когато предложените изменения са
незначителни.
За да се гарантира правна сигурност и да
се насърчи регулаторната предвидимост с цел
установяване на сигурна среда за инвестиции,
включително за нови безжични широколентови
съобщения, ограничаването или отнемането на
съществуващи права за ползване на радиочестотен спектър, на номерационни ресурси и права
за изграждане на съоръжения следва да бъде
уредено с предвидими и прозрачни аргументи
и процедури. Когато правата за ползване са
предоставени вследствие на състезателни или
сравнителни процедури за подбор и в случай
на хармонизиран радиочестотен спектър за безжични широколентови услуги, могат да бъдат
налагани по-строги изисквания или механизъм
за уведомяване. В случай че общото разрешение или индивидуалните права за ползване на
радиочестотен спектър трябва да се ограничат,
отнемат или изменят без съгласието на притежателя на правото, това може да се извърши след
консултация със заинтересованите страни, освен
когато измененията са незначителни.
Предприятията, предоставящи електронни
с ъобщ и т ел н и м реж и и усл у г и, п ри леж а щ и
съоръжения или прилежащи услуги, следва да
представят информация, включително финансова,
необходима на националния регулаторен орган,
други компетентни органи, ОЕРЕС и ЕК, за да
изпълняват ефективно своите задачи. Исканията
за предоставяне на информация следва да бъдат
пропорционални и да не налагат прекомерна тежест върху предприятията, като информацията,
събирана от националния регулаторен и други
компетентни органи, трябва да бъде достъпна
за обществото с изключение на случаите, когато е поверителна. За да се облекчи тежестта
на задълженията за отчитане и предоставяне
на информация за доставчиците на мрежи и
услуги и за съответните компетентни органи,
тези задължения следва да бъдат пропорционални, обективно обосновани и ограничени до
строго необходимото. Дублирането на искания
за предоставяне на информация от компетентен
орган и ОЕРЕС следва да се избягва. Няма да се
изисква системно и редовно доказване на спазването на всички условия по общо разрешение или
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право за ползване. Предприятията имат право
да знаят какво е предназначението на исканата
информация, а предоставянето на информация
следва да не бъде условие за достъп до пазара.
Националният регулаторен орган ще продължи да наблюдава и осигурява спазването на
условията и сроковете на общото разрешение
и правата за ползване и изпълнението на специфичните задължения, както и да гарантира
ефективното и ефикасно използване на радиочестотния спектър и спазването на задълженията
за покритие и качество на услугата чрез санкции,
които трябва да бъдат подходящи, ефективни,
пропорционални и възпиращи. Предприятията
следва да предоставят възможно най-пълната и
точна информация, за да може да се изпълнява надзорът. В зависимост от нарушението се
налагат: финансови санкции, които могат да
включват периодични санкции; разпореждания
за преустановяване или временно спиране на
предоставянето на услуга или пакет услуги при
неспазване на задължения за достъп, наложени
след пазарен анализ; санкции, които възпрепятстват съответното предприятие да продължи да
предоставя електронни съобщителни мрежи или
услуги; прекратяване или отнемане на права
за ползване. Националният регулаторен орган
може да предприема спешни временни мерки за
отстраняване на нарушения, които представляват
непосредствена и сериозна опасност за обществената безопасност, сигурност или здраве или
създават сериозни икономически или оперативни
проблеми за други доставчици или ползватели на
електронни съобщителни мрежи или услуги или
за други ползватели на радиочестотния спектър.
Предстои действащото законодателство по
отношение на уведомителната и разрешителната
дейност да се приведе в съответствие с новата
европейска регулаторна рамка. Регулаторният
орган трябва да приведе Общите изисквания и
издадените разрешения за ползване на ограничен
ресурс в съответствие със законодателството, но
не по-късно от 21 декември 2020 г.
2. Използване на радиочестотен спектър, номерационни ресурси и позиции на геостационарна орбита
2.1. Радиочестотен спектър
Основната цел на управлението на радиочестотния спектър ще продължи да бъде неговото
подобрено управление, ефективно и ефикасно
използване.
Осигуряването на широко разпространена
свързаност е от съществено значение за икономическото и социалното развитие, участието
в обществения живот и социалното и териториалното сближаване. Тъй като свързаността
и използването на електронни съобщения се
превръщат в неразривен елемент на европейското общество и благоденствие, то България
следва да се стреми да гарантира наличието на
безжично широколентово покритие на цялата
си територия.
Това следва да се постигне, като се налагат
подходящи изисквания за покритие, които трябва да са приспособени към всеки обслужван
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район и да са ограничени до пропорционална
тежест, за да не се възпрепятства въвеждането
от доставчиците на услуги. Като се има предвид
основната роля, която системи като локалните
радиомрежи (RLAN) играят за осигуряването на
високоскоростно безжично широколентово покритие на закрито, мерките следва да са насочени
към гарантиране освобождаването на достатъчно
радиочестотен спектър в радиочестотни ленти,
които са особено ценни активи за рентабилното
разгръщане на безжични мрежи с универсално
покритие, особено на закрито. Предприетите от
държавата ни действия следва да са насочени
към постигането на целта на Програмата на
политиката в областта на радиочестотния спектър27 до 2020 г. всички граждани да получат найбързия широколентов достъп както на закрито,
така и на открито, със скорост не по-малка от
30 Mbps с цел реализиране на амбициозната
визия за „гигабитово“ общество. Тези мерки ще
насърчават иновативни цифрови услуги и ще
осигуряват социални и икономически ползи в
дългосрочен план.
5G технологията открива нов етап в света на
цифровите технологии с разгръщането на нови
мрежи, работещи с ниска мощност, които ще
осигуряват високи скорости на предаване на
данни, високо качество и надеждна комуникация, създавайки нови възможности за свързаност. В развиващата се среда на 5G безжични
комуникации подобни мрежи ще се появяват
по-специално извън сгради и по протежение на
пътища за нуждите на транспорта, управлението на пътната инфраструктура, енергетиката,
научните изследвания и развитие, електронното
здравеопазване, гражданската защита и помощта
при бедствия, интернет на нещата, комуникациите
машина-машина и свързаните автомобили. 5G
ще предостави почти повсеместна, свръхвисока
честотна лента и свързаност с малко закъснение
(ниска латентност) не само на отделни потребители, но и на свързани обекти. Поради това се
очаква бъдещата 5G инфраструктура да обслужва
широк спектър от приложения и сектори, включително професионална употреба. 5G ще бъде
и „очите и ушите“ на системите за изкуствен
интелект, тъй като ще осигури събиране и анализ
на данни в реално време.
За да се осигури увеличаване на координираната наличност на радиочестотен спектър до
2020 г. за изграждане на фиксирани и безжични
мрежи с много голям капацитет в контекста на
5G, са определени радиочестотните ленти 3.43.8 GHz и 24.25-27.5 GHz като приоритетни ленти,
подходящи за изпълнение на целите на Плана за
действие за 5G до 2020 г. Радиочестотните ленти
40.5-43.5 GHz и 66-71 GHz са определени за допълнително проучване. Поради това е необходимо да
се гарантира, при условие че не са налице ясни
доказателства за липса на пазарен интерес или
значителни пречки за извършване на миграция
Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване
на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ, L 81/7 от
21 март 2012 г.)
27
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на настоящите ползватели или освобождаване на
честотен ресурс, че до 31 декември 2020 г. радиочестотните ленти 3.4-3.8 GHz и 24.25-27.5 GHz
или достатъчна част от тях са на разположение
за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови услуги при
хармонизирани условия, установени с технически
мерки за изпълнение, приети съгласно Решение
№ 676/2002/ЕО28. Тези радиочестотни ленти имат
специфични качества по отношение на покритието и капацитета за данни, които позволяват
те да бъдат комбинирани по подходящ начин за
изпълнение на изискванията за 5G. Използването
в бъдеще на радиочестотния обхват 26 GHz за
наземни безжични 5G услуги ще бъде насочено
към градските райони и точките за достъп в
периферните райони, макар и да може да се
предвиди известно разгръщане по протежение на
основните пътни артерии и железопътни линии в
селските райони. Това предоставя възможността
радиочестотният обхват 26 GHz да се използва
извън тези географски райони за услуги, различни
от безжични 5G, например за специфични бизнес
комуникации или използване на закрито, което
дава възможност този радиочестотен обхват да
бъде разпределен на неизключителна основа.
С оглед изпълнение на тези задачи предстои
да бъдат предприети следните действия:
· улесняване на използването на радиочестотния спектър, като се сведе регулаторната намеса
до минимално необходимата и се ограничи предоставянето на индивидуални права за ползване
на спектър в радиочестотни ленти, в които това
е възможно;
· повишаване на ефективността на използването на спектъра, увеличаване в максимална
степен на ползата за потребителите и насърчаване
на конкуренцията;
· предоставяне на възможност на предприемачи, изследователи и разработчици да тестват нови
безжични технологии, бързо и на ниска цена, в
най-различни честотни ленти чрез издаване на
временни разрешения;
· извършване на контрол от страна на КРС на
действителното използване на радиочестотите и
радиочестотните ленти, както и проучване на необходимостта и ползите от споделеното ползване
на честотен ресурс с цел неговото насърчаване;
· предприемане на действия за хармонизирано
използване на радиочестотен спектър в обхвати
3.6 GHz и 700 MHz, следвайки приетите от ЕК
изменения в тези обхвати;
· създаване на условия за ефективно ползване
и за развитие на конкурентен съобщителен пазар
предвид наличието на свободен спектър в обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz, 3.6 GHz и 26 GHz;
· осигуряване на ефективно използване на
радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz;
· осигуряване на ефективно използване на
свободния честотен ресурс от 2х15 MHz (FDD)

в обхват 2 GHz за разширяване, модернизиране
и развитие на електронната съобщителна мрежа на предприятия, заявили желание за това,
при условие че са използвали ефективно вече
п редоставени я им ин диви д уа лно оп ределен
ограничен ресурс;
· предприемане на всички подходящи мерки
за реорганизиране и разрешаване ползването на
достатъчно големи блокове честотен ресурс от
обхват 3.6 GHz, както и предприемане на мерки
в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС)
2019/23529 с цел осигуряване на хармонизирано
използване на ра диочестотната лента 340 0 3800 MHz за изграждане и развитие на 5G мрежи;
· предприемане на действия за предоставяне
на честотен ресурс в обхват 2.6 GHz с оглед
осигуряване на условия за ефективно ползване
на спектъра и предоставяне на услуги с високо
качество в гъсто населени райони;
· предприемане на действия за пълно освобождаване на обхват 800 MHz и предоставяне
за ползване за граждански нужди;
· предоставяне за ползване за граждански
нужди на обхват 700 MHz до м. юни 2020 г. в
съответствие с разпоредбите на Решение (EС)
2017/899 и в изпълнение на изискванията на Националната пътна карта, приета с Решение № 887
на Министерския съвет от 6 декември 2018 г.;
· предприемане на действия за предоставяне
на честотен ресурс от лентата 1427-1517 MHz с
цел осигуряване на ефективно използване на
радиочестотния спектър в тази лента;
· в срок до 31 декември 2020 г. разрешаване
използването на поне 1 GHz от радиочестотната
лента 24.25-27.5 GHz, при условие че съществуват ясни доказателства за търсене на пазара
на честотен ресурс от тази лента и липсата на
значителни ограничения за миграция на съществуващите ползватели или за освобождаване на
лентата за разгръщане на 5G мрежи;
· предприемане на действия за стимулиране
на изграждането на точки за безжичен достъп
с малък обхват без разрешения за устройствено
планиране, с изключение на места с историческа,
архитектурна или с природна стойност, предмет на
защита съгласно националното законодателство,
или поради причини за обществена безопасност,
при спазване на технически изисквания съгласно
вторичното законодателство на ЕС, което следва
да се подготви в срок до 30 юни 2020 г.;
· изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния спектър вследствие на заключителните актове на
Световната конференция по радиосъобщения
през 2019 г. (WRC-19).
2.2. Позиции на геостационарна орбита
За успешното осъществяване на международния координационен процес от ключово значение е проактивното сътрудничество от страна
на заинтересованите предприятия. За целта ще

Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската
общност в областта на радиочестотния спектър
(Решение за радиочестотния спектър) (OB, L 108/1
от 24 април 2002 г.)
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Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 на Комисията от 24 януари 2019 г. за изменение на
Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране
на съответните технически условия, приложими
за радиочестотната лента 3400-3800 MHz (OB, L
37/135 от 8 февруари 2019 г.)
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продължи да се прилага разработената процедура за осъществяване на кореспонденция при
осъществяване на международна координация
на спътникови системи на геостационарната
орбита, която да следват предприятията, КРС
и МТИТС, когато е необходимо. Процедурата е
насочена към подобряване на взаимодействието
между заинтересованите страни на национално
ниво предвид компетенциите на ангажираните
институции и радиочестотните назначения за
съответните спътникови системи, публикувани в двуседмичните циркуляри на Бюрото по
радиосъобщения към Сектора по радиосъобщения на МСД. Съгласно установената процедура
меж д у народната координаци я се извършава
от регулатора, като се отчете становището на
заинтересованото предприятие, предоставящо
електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
Осигуряването на защита на българските
спътникови системи е предпоставка за тяхната
успешна реализация, което от своя страна ще
създаде условия за развитие на конкуренцията
при осъществяване на електронни съобщения.
В тази връзка КРС ще продължи дейността
по международно координиране на позициите
на геостационарната орбита при спазване на
приложимите изисквания на Радиорегламента
на МСД. От своя страна МТИТС ще продължи
да извършва международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на
радиосъоръженията, които ги използват.
През следващия четиригодишен период следва
да продължи работата по усъвършенстване на
взаимодействието между МТИТС, КРС, предприятията и МСД с цел успешно приключване
на започналите процедури по международна
координация на спътникови системи на геостационарната орбита.
2.3. Номерационни ресурси
Управлението на номерационното пространство в Република България се осъществява от
КРС. Политиката за ползването на номера, адреси
и имена отчита както националните особености,
така и световните и европейските тенденции в
развитието на електронните съобщения. При
у п равлението и п редоставянето на номера,
адреси и имена КРС спазва принципите на законоустановеност, предвидимост, прозрачност,
публичност, консултативност, равнопоставеност,
пропорционалност, неутралност по отношение
на използваните технологии и предоставяните
услуги.
Поддържането и оптимизирането на Националния номерационен план (ННП), осигуряващ
достатъчен ресурс от номера, за всички видове
електронни съобщителни мрежи и услуги е
важен аспект от регулаторната политика. ННП
и процедурите следва да се прилагат по начин,
осигуряващ равнопоставено третиране на всички
доставчици на обществени електронни съобщителни услуги и на предприятия, различни от
доставчици на електронни съобщителни мрежи
или услуги.
На всички крайни ползватели трябва да се
осигурява възможност за достъп и услуги посредством негеографски номера, както и достъп до
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всички номера, предоставяни в ЕС, независимо
от използваните от оператора, технология и
устройства, включително, тези в националните
номерационни планове в съответните държави и
универсалните международни телефонни номера
за достъп до услуги с безплатен достъп.
На крайните ползватели се осигурява безплатен достъп до услугата, поддържаща гореща
линия за съобщаване за изчезнали деца (номер
„116000“), като се предприемат мерки в максимално възможна степен да се улесни достъпността за крайни ползватели с увреждания. Те
трябва да са информирани по подходящ начин
за съществуването и използването на услугите,
предоставяни с номер „116000“ и когато е уместно,
номер „116111“. Не е налице интерес към предоставяне за ползване на другите хармонизирани
номера със социално значение от обхват „116“.
С цел да се улесни смяната на доставчиците
на електронни съобщителни мрежи или услуги
от крайните ползватели, и по-специално доставчиците и крайните ползватели на услуги машина-машина (М2М), се насърчава предоставянето
на номерационни ресурси по ефира (оver-theair), когато това е възможно. Предоставянето
на номерационни ресурси по ефира позволява
препрограмирането на идентификаторите на съобщителното оборудване без физически достъп до
съответните устройства. Тази характеристика е
особено важна за услугите машина-машина, тоест
услуги, които включват автоматично прехвърляне
на данни и информация между устройства или
софтуерни приложения с ограничена човешка
намеса или без такава. Доставчиците на такива
услуги може да нямат възможност за физически
достъп до устройствата си поради това, че те се
използват дистанционно или поради големия брой
експлоатирани устройства, или поради модела
на тяхното ползване.
С оглед гарантиране на пълно взаимодействие
между услугите, предоставяни на глобално ниво,
използването на националните номерационни
ресурси трябва да бъде съобразявано с политиката на ЕС и с международната политика в
тази област.
С цел изпълнение на изискванията на директивата в ННП трябва да се определи обхват
от негеографски номера, който да може да се
използва за предоставянето на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни
съобщителни услу ги, по извънтериториа лен
начин.
3. Развитие на пазара на електронните съобщения
3.1. Достъп
Развитието на открит и конкурентен пазар за
електронни съобщителни услуги в значителна
степен зависи от възможностите и условията за
предоставяне на достъп. На базата на новата
европейска регулаторна рамка в областта на
електронните съобщения ще се цели правилата
за достъп да бъдат по-целенасочени и правно
предсказуеми. Насърчаването на достъпа и използването на свързаност с много голям капацитет (фиксирана и мобилна) е идентифицирано,
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като основна предпоставка за развитие и растеж
на сектора.
Основен принцип ще продължи да бъде насърчаването и при необходимост гарантиране
на адекватен достъп и взаимно свързване, както
и оперативната съвместимост на услугите, по
начин, който утвърждава ефикасността, устойчивата конкуренция, разгръщането на мрежите с
много голям капацитет, ефикасното инвестиране
и иновациите и осигурява максимална полза за
крайните ползватели.
В една отворена и конкурентна пазарна среда
не следва да съществуват ограничения за предприятията в договарянето на споразумения за
достъп и взаимно свързване между тях. Такива
споразумения следва да се сключват на търговска
основа, а преговорите да се водят добросъвестно.
При провал на търговските преговори националният регулаторен орган ще може да се намеси,
за да се осигури адекватен достъп и взаимно
свързване, както и оперативна съвместимост
на услугите в интерес на крайните ползватели.
По-специално, регулаторът ще може да осигури
свързаност от край до край, като налага пропорционални задължения на предприятията, които
контролират достъпа до крайните ползватели.
Новата рег улаторна рамка изисква да се
проучи състоянието на широколентовите мрежи
и инвестиционните планове, така че намесата
да се основава на добро разбиране на местните
специфики. На базата на проучвания и анализи
ще следва да се определят цифрово изключени
зони на територията на страната, в които няма
мрежи с много голям капацитет. Когато се
идентифицират такива зони, може да се изпратят покани до всички заинтересовани страни
за изразяване на интерес към разгръщането на
такива мрежи. Допуска се и възможност да се
предприемат действия срещу оператори, които
се отклоняват от предварително декларираните
си намерения за тези райони.
3.1.1. Съвместни инвестиции и регулаторно третиране на новите мрежови елементи с много голям
капацитет
Поради несигурността относно темповете на
растеж на търсенето на широколентови услуги
с много голям капацитет споразуменията за
съвместно инвестиране предлагат значителни
предимства чрез създаване на съ-собственост и
дългосрочно споделяне на рисковете, чрез съфинансиране или споделяне на разходите, или
чрез споразумения за изкупуване на капацитети
дават възможност на малките предприятия да
инвестират икономически рационално, с което
насърчават устойчивата дългосрочна конкуренция, включително в райони, където инфраструктурната конкуренцията не би била ефективна.
Новите общоевропейски правила в областта
на електронните съобщения за първи път предвиждат регулаторен подход към съвместните
инвестиции. Основната цел е да се улеснят
споразуменията за съвместно инвестиране, за да
се насърчат инвестициите в нови елементи на
мрежите, които могат да осигурят свързаност с
много голям капацитет на крайните потребители.
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Когато предприятие, определено като имащо
значителна пазарна сила, предложи ангажименти
за съвместни инвестиции при разгръщането на
мрежи с много голям капацитет, като предоставя
възможност за предприятия с различен мащаб
и финансов капацитет да станат съ-инвеститори
в инфраструктурата, националният регулаторен
орган следва да може да се въздържи от налагане на задължения върху новата мрежа с много
голям капацитет, ако поне един потенциален
съ-инвеститор е сключил споразумение за съвместни инвестиции с това предприятие.
Когато националният регулаторен орган реши,
че предложеният ангажимент за съвместни инвестиции отговаря на условията, то той може
да му придаде обвързваща сила. В обосновани
случаи обаче може да се наложи да се запазят
или адаптират корективните мерки във връзка
с достъпа, наложени на предприятия със значителна пазарна сила по отношение на нови мрежи
с много голям капацитет, с цел да се намери
решение на значителни проблеми, свързани с
конкуренцията на определени пазари.
За да се запази конкурентоспособността на
пазарите, националните регулаторни органи следва също така да защитят правата на търсещите
достъп, които не участват в дадена съвместна
инвестиция. Това следва да бъде постигнато чрез
запазване на съществуващите продукти за достъп
или, когато заварените мрежови елементи се
демонтират с течение на времето, чрез налагане
на продукти за достъп най-малко със сходни
функции и качество като тези, които са били
на разположение в заварената инфраструктура,
като и в двата случая продуктите са обект на
подходящ гъвкав механизъм, който не подкопава
стимулите за съ-инвеститорите.
Съществува възможност, като част от анализа на пазара, предприятието определено като
имащо значителна пазарна сила да може да
предлага поемането на ангажименти, които да
се отчитат при вземането на решение относно
регулаторните задължения. Националният регулаторен орган може да придаде на някои или
всички ангажименти обвързваща сила за определен период, а в случая на ангажиментите за
съвместни инвестиции с обвързваща сила той
им придава обвързваща сила за период от наймалко седем години.
3.1.2. Достъп до физическа инфраструктура и задължения за достъп до и използване на специфични
мрежови елементи и прилежащи съоръжения
Елементите на физическата инфраструктура
са от решаващо значение за успешното разгръщане на нови мрежи с много голям капацитет.
Поради това е необходима специална мярка за
тези случаи, когато елементите на физическата
инфраструктура са собственост на предприятие,
определено като такова със значителна пазарна
сила. В тази връзка новата регулаторна рамка
предвижда възможност от предприятията да се
изисква да изпълняват всички разумни искания за
достъп и използване на физическа инфраструктура, която включва, но не е ограничена до сгради
или подстъпи към сгради, окабеляване на сгради,
включително електрически инсталации, антени,
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кули и други поддържащи конструкции, стълбове,
мачти, канали, кабелопроводи, помещения за
контрол, шахти и кутии, в които, вземайки предвид пазарния анализ, националният регулаторен
орган е направил извода, че отказът на достъп
или необоснованите условия със сходен ефект
биха попречили на възникването на устойчив
конкурентен пазар и не биха били в интерес на
крайните ползватели.
Дост ъпът до елементите на физическата
инфраструктура може да се използва като самостоятелна корективна мярка за подобряване
на конкурентната динамика, а не само като
допълнителна мярка за други продукти или
услуги на едро или като мярка, ограничена до
предприятията, които се възползват от такива
продукти или услуги на едро. Когато националните регулаторни органи преценяват евентуалните
специфични задължения, които да наложат, и
по-специално, когато оценяват в съответствие с
принципа за пропорционалност дали и по какъв
начин трябва да бъдат наложени тези задължения,
националните регулаторни органи отчитат резултатите от анализа дали други форми на достъп
до доставки на едро на същия или на свързан
пазар за продажби на едро биха били достатъчни
за преодоляване на идентифицирания проблем
в интерес на крайните ползватели.
Изискването за достъп до мрежовата инфраструктура може да се обоснове като средство
за засилване на конкуренцията, но следва да се
уравновесят правата на собствениците на инфраструктурата да я използват за собствена облага
и правата на останалите доставчици на услуги
да получат достъп до съоръженията, които имат
първостепенно значение за предоставянето на
конкурентни услуги.
Въпреки специалния акцент върху достъпа до физическата инфраструктура се запазва
възможността за налагане и на други видове
задължения, когато това е уместно.
Когато на предприятията се налагат задължения, които изискват от тях да удовлетворяват
основателните искания за достъп до специфични
мрежови елементи и прилежащи съоръжения и
тяхното използване, отказ може да се допусне
само на основата на обективни критерии, като
например техническ и възмож ности или потребност от запазване на целостта на мрежата.
Съгласно актуализираната рамка националните
регулаторни органи могат да изискат операторите да предоставят на трети страни и достъп
до специфични активни или виртуални мрежови елементи и услуги, както и да предоставят
съвместно разполагане или други форми за
съвместно ползване на прилежащи съоръжения.
Оценката включва предложения за търговски
достъп, регулиран достъп в съответствие или
съществуващ или планиран регулиран достъп до
други доставки на едро, като се отчитат фактори,
сред които: очакваният технологичен напредък
във връзка с проектирането и управлението на
мрежи; необходимостта да се гарантира технологична неутралност, която дава на страните
възможност да проектират и управляват своите
собствени мрежи.
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На ла га не т о на за д ъ л ж и т елен дос т ъп о т
страна на националните регулаторни органи с
оглед на засилването на конкуренцията в краткосрочен план не следва да намалява стимулите
за конкурентите да инвестират в алтернативни
съоръжения, което ще осигури по-устойчива
конкуренция или по-добри показатели и ползи
за крайните ползватели в дългосрочен план.
Когато се избира регулаторната намеса, може
да се реши да се преразгледат задълженията,
наложени на предприятията, определени като
имащи значителна пазарна сила, и да се изменят
предходни решения, включително чрез отмяна на
задължения, налагане или отказ от налагане на
нови задължения за достъп, ако това е в интерес
на ползвателите и устойчивата конкуренция.
3.1.3. Симетрична регулация
На основата на новите правила за симетрично
регулиране операторите, търсещи достъп, ще
могат да достигнат до повече крайни потребители, които преди това не са били достъпни
за тях поради технически или икономически
затруднения.
Националният регулаторен орган ще може да
налага задължения за предоставяне на достъп
до електрически инсталации, кабели и прилежащите съоръжения в сгради или до първата
концентраторна или разпределителна точка,
когато тази точка е разположена извън сградата.
Тези задължения могат да бъдат налагани на
доставчиците на електронни съобщителни мрежи или на собствениците на тези електрически
инсталации, кабели и прилежащите съоръжения,
когато тези собственици не са доставчици на
електронни съобщителни мрежи.
С новата рамка националният регулаторен
орган ще може да разшири задълженията за
достъп (в случай че това е необходимо за преодоляване на високи и непреходни икономически
или физически бариери за дублирането) след
първата концентраторна или разпределителна
точка, която според него е най-близка до крайните
ползватели и е в състояние да приема достатъчен
брой връзки на крайни ползватели, така че тя
да е икономически изгодна за кандидатите за
ефикасен достъп.
Задълженията извън първата точка за концентрация/разпределение могат да не бъдат
наложени на определени категории доставчици
на електронни съобщителни мрежи (например,
когато икономическата или финансовата жизнеспособност на разгръщането на нова мрежа,
по-специално при по-малки местни проекти, ще
бъде компрометирана). Все пак е предвидена и
регулаторна възможност да се налагат задължения на тези категории доставчици на електронни
съобщителни мрежи, когато въпросната мрежа
е финансирана с обществени средства.
Националният регулаторен орган трябва да
прецени всички задължения за достъп, наложени
съгласно симетрично регулиране, в рамките на
5 години, когато това е приложимо.
Националният регулаторен орган може да
използва налагането на симетрични задължения
за преодоляване на бариерите пред дублирането
на определени мрежови елементи в сгради и за
насърчаване на конкуренцията между мрежовите
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оператори, в случай че са приложими в нашите
пазарни условия. Асиметричното регулиране
на доставчици със значителна пазарна сила и
симетричните задължения могат да бъдат допълващи се регулаторни мерки в насърчаването
на конкуренцията.
За да се засили съгласуваната регулаторна
практика в целия ЕС, когато националните
регулаторни органи заключат, че условията на
предложението за съвместно инвестиране са
изпълнени или, когато предлагат проектомерки
за налагане на симетрични задължения след
първата концентраторна или разпределителна
точка, ЕК може да изиска от националния регулаторен орган да оттегли проектомярката за
налагане, изменение или отмяна на специфични
задължения (ако ОЕРЕС споделя сериозните
съмнения на ЕК, че проектомярката не е съвместима с правото на ЕС или създава пречки
за вътрешния пазар).
3.1.4. Географски проучвания
В изискванията на новата регулаторна рамка е залегнало и задължение за извършване на
географски проучвания относно покритието с
широколентови мрежи до 21 декември 2023 г.,
което ще се актуализира поне на всеки три години.
То ще обхваща не само настоящото покритие в
географски контекст, но може да включва също
и прогноза за определен период, в т.ч. за мрежите с много голям капацитет на територията на
страната. Прогнозата ще съдържа информация
за планираните мрежи или за надграждането на
съществуващи такива, или за тяхното разширение
със скорости на изтеглянето от поне 100 Mbps,
които ще се разполагат както от предприятията,
така и от обществените органи. Нов момент е,
че предприятията ще трябва да предоставят подобна информация на компетентните органи за
целите на извършване на проучването. Информацията от географските проучвания ще се взема
предвид при определянето на изискванията за
покритие при предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър и за проверка
на наличността на услугите, част от обхвата на
универсалната електронна съобщителна услуга.
3.1.5. Предприятия само за продажба на едро
Новата регулаторна рамка прави разграничение меж ду вертикално интегрирани предприятия и такива само за продажба на едро по
отношение на това колко интрузивна следва да
бъде регулаторната намеса. Бизнес моделът на
предприятията само за продажба на едро може
да бъде привлекателен за потенциални финансови
инвеститори в инфраструктурни активи с постабилни цени и по-дългосрочни перспективи за
изграждане на мрежи с много голям капацитет.
Предприятията, предоставящи единствено
достъп на едро, т.е. предприятия, които не предоставят услуги директно на крайните потребители,
могат също така да ползват по-лека регулаторна
процедура, т.е. да им бъдат наложени по-малък
брой специфични задължения, в случай че се
установи, че притежават значителна пазарна сила.
Този специфичен регулаторен режим подкрепя
бизнес модели, особено в по-слабо населените
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райони, като гарантира, че конкуренцията е защитена, ако изграждането на паралелни мрежи
е икономически неоправдано. В този случай
националният регулаторен орган може да наложи на такова предприятие само задължения за
недискриминация и за достъп до и използване
на специфични мрежови елементи и прилежащи съоръжения или задължения, свързани със
справедливо и разумно ценообразуване.
Останалите задъл жени я (за прозрачност,
разделното счетоводство, контрол на цените и
др.) могат да бъдат налагани на този тип предприятия само в случаи, когато конкуренцията е
нарушена или може да бъде нарушена в ущърб
на крайните ползватели.
Рисковете за конкуренцията могат да бъдат
по-ниски за операторите, предоставящи само
услуги на едро, но трябва да се запази възможността за регулиране във връзка със запазването
на справедливото и разумно ценообразуване.
Това означава, че оператори, различни от традиционния вертикално интегриран съществуващ
оператор, се считат за потенциални оператори
със значителна пазарна сила.
Възможно е да има обстоятелства, при които
по-леките мерки могат да бъдат подходящи за
операторите със значителна пазарна сила на
по-малките географски пазари.
3.1.6. Вертикално разделяне
Новата регулаторна рамка потвърждава, че
при определени обстоятелства може да бъде
наложено функционално или доброволно разделяне и докато при първото няма промяна
спрямо режима от предходната рамка, то при
доброволното разделяне се въвежда нов елемент
по отношение на съответното предприятие, което предлага ангажименти относно условията за
достъп. Тези ангажименти ще се прилагат към
мрежата по време на периода на изпълнение и
след като бъде приложена предложената форма
на разделяне, с оглед осигуряване на ефективен
и недискриминационен достъп от трети страни.
Обвързващ и т е а нга ж имен т и, свърза ни с
доброволното разделяне на вертикално интегрирано предприятие, което е определено като
имащо значителна пазарна сила на един или
повече съответни пазари, могат да увеличат
предвидимостта и прозрачността на процеса,
като очертаят процедурата на осъществяване
на планираното разделяне.
Националният регулаторен орган ще следи за
изпълнението на предложените от предприятията
ангажименти, на които е придал обвързваща
сила и разглежда възможността за удължаване
на техния срок при изтичането на първоначално
предложения период.
3.1.7. Миграция от съществуващата инфраструктура
За да се улесни преходът от заварените мрежи с медни проводници към мрежи от следващо поколение, което е в интерес на крайните
ползватели, националните регулаторни органи
следва да могат да упражняват надзор върху
инициативите на мрежовите оператори в това
отношение и при необходимост да създадат
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условия за подходящ процес на преход, след
като собственикът на мрежата е демонстрирал
намерението и готовността си да се включи към
модернизирани мрежи.
За да се избегнат неоправдани закъснения
при прехода, националните регулаторни органи
могат да отменят задълженията за предоставяне
на достъп до мрежите с медни проводници след
установяването на подходящ процес на преход и
след като е гарантирано съответствие с условията
и процеса на преход от заварена инфраструктура.
Въпреки това собствениците на мрежи следва
да могат да извеждат от експлоатация заварени
мрежи. Кандидатите за достъп, които преминават
от продукт за достъп на основа на заварената
инфраструктура към продукт за достъп на основа
на по-напреднала технология или преносна среда,
следва да могат, но без да бъдат задължени, да
подобрят своя достъп до всеки регулиран продукт с по-голям капацитет. В случай на такова
подобряване кандидатите за достъп следва да се
придържат към регулаторните условия за достъп
до продукта за достъп с по-голям капацитет,
определени от националния регулаторен орган
в неговия анализ на пазара.
В заключение, по отношение на достъпа би
могло да се отбележи, че в България няма установена регулаторна традиция в прилагането на
голямата част от възможните нови регулаторни
мерки, с изключение на успешния опит в асиметричната регулация. В този смисъл разширеният
спектър от регулаторни мерки предлага една
нова възможност за регулация при определени
условия и в случай на тяхната приложимост на
национално ниво.
3.2. Радиоразпръскване
3.2.1. Наземно аналогово и цифрово радиоразпръскване на радиосигнали
Наземното радиоразпръскване на радиосигнали продължава да бъде сред най-широко достъпните източници на информация на разположение на
гражданите и в това си качество е важен фактор
при обслужването на интересите на отделните хора
и формирането на общественото мнение. През
периода 2019 – 2022 г. ще продължи да осигурява
многообразен набор от безплатни радиопрограми,
да допринася за медийния плурализъм, културното и езиковото многообразие и свободата на
словото, както и да утвърждава конкуренцията
между доставчиците на медийни услуги.
Наземното радиоразпръскване на радиосигнали в страната се осъществява в определените от
Националния план за разпределение на радиочестотния спектър обхвати с използване най-вече
на класическите аналогови технологии. За това
способства реалният пазар, осигуряващ на потребителите евтини радиоприемници, често комбинирани с допълнителни удобства, като RDS (Radio
Data System) и музикални устройства – плейъри
с възможност за възпроизвеждане на музикални
файлове чрез използване на външни носители.
В периода 2019 – 2022 г. е необходимо да се
предприемат стъпки за преодоляване на изоставането при внедряването на системите за цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали. За България
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е възможно плавно преминаване към цифрово
наземно радиоразпръскване на радиосигнали, при
което пазарът определя паралелното съществуване на цифровите и аналоговите мрежи. Този
подход следва да доведе и до насищане на пазара
на приемни устройства на приемливи цени за
цифрово радиоразпръскване по системата DAB
(Digital Audio Broadcasting), DRM (Digital Radio
Mondiale) и други наложени в световен мащаб
цифрови технологии.
С въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване се създаде възможност
част от радиопрограмите да се разпространяват
съвместно с телевизионните програми посредством използване на потенциала на цифровите
мултиплекси, която все още не се използва повсеместно. Потребителите все повече ще използват
възможностите и на безжичния (Wi-Fi) интернет
за IP радио.
Преминаването към наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали ще осигури
приемане на радиопрограми с високо качество
и възможност за използване на определените за
цифрово радио радиочестотни обхвати. Една от
важните ползи за обществото от внедряването
на цифровото радио е създаването на по-голямо
разнообразие на радиоуслугите на национално и
местно равнище. В тази връзка в препоръките
на ниво ЕС се акцентира върху обществения
интерес. Разглежданите предложения включват
въвеждането на единни стандарти/гъвкава комбинация от стандарти или микс от платформи,
координация на плановете за преход, регулация,
отчитаща потребностите на местното и регионалното радиоразпръскване, разглеждане на
цифровото радио като допълнителна услуга в
сравнение с аналоговото, както и включването
на алтернативни технологии, като IP базирани
системи за цифрова мултимедия и спътниково
радио.
Като член на ЕС Република България прилага
приетите решения за хармонизиране и препоръки във връзка с перспективите за развитие по
отношение на различните радиочестотни обхвати. Предвиждат се следните насоки за бъдещо
развитие:
· за радиочестотната лента 526.5-1606.5 kHz
(средни вълни) да продължи работата за развитие на национални, регионални и местни
наземни цифрови мрежи за радиоразпръскване
на радиосигнали чрез изграждане на маломощни
синхронни подмрежи;
· за радиочестотните ленти 3950-4000 kHz,
5900-6200 kHz, 7200-7450 kHz, 9400-9900 kHz,
11600-12100 kHz, 13570-13870 kHz, 15100-15800 kHz,
17480-17900 kHz, 18900-19020 kHz, 21450-21850 kHz
и 25670-26100 kHz (къси вълни) да продължи работата за развитие на наземни цифрови мрежи
за радиоразпръскване на радиосигнали;
· радиочестотната лента 87.5-108 MHz (ултракъси вълни) ще продължи да се използва като ключова за аналоговото УКВ-ЧМ (ултракъсо вълново
честотно модулирано) звуково радиоразпръскване;
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сред всички радиоуслуги ЧМ обхватът е най-важен
за търговските постъпления на предприятията, а
също и предпочитан от слушателите;
· радиочестотната лента 174-230 MHz (метров
обхват) остава основна за внедряване на наземно
цифрово радиоразпръскване на радиосигнали по
DAB стандартите (T-DAB, T-DAB+), приети от
Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).
През следващите години следва националният
регулатор да продължи периодично да проучва
чрез обществени консултации пазарния интерес
за изграждане на национална обществена мрежа
за наземно цифрово радиоразпръскване на радиосигнали по стандарта Т-DAB/Т-DAB+ (Terrestrial
Digital Audio Broadcasting). За реализиране на
тази възможност за България са защитени 34
радиочестотни разпределения в радиочестотната
лента 174-230 MHz. Комисията за регулиране на
съобщенията и Съветът за електронни медии
следва да предприемат действия за улесняване
въвеждането на цифровите технологии в наземното
разпространение на радиопрограми.
3.2.2. Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване
С Решение (EС) 2017/899 бяха изменени условията за ползване на радиочестотната лента 470790 MHz (обхват 700 MHz) в Съюза, използвана
към момента за наземно цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Всяка държава в ЕС има
ангажимента да разреши използването на обхват
700 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на безжични широколентови електронни
съобщителни услуги, най-късно към 30 юни 2020 г.
В съответствие с чл. 5 на Решение (EС)
2017/899 беше приет национален план и график
(Национална пътна карта 30), включващ подробни
стъпки за изпълнението му. В пътната карта бе
разработен нов честотен план за наземна цифрова
телевизия в радиочестотната лента 470-694 МНz.
България планира да продължи да използва
радиочестотната лента 470-694 МНz за наземно
цифрово телевизионно радиоразпръскване поне
до 2030 г. Предвид резултатите от направените
обществени допитвания се очаква в следващия
четиригодишен период да продължи излъчването
на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване в стандартен формат (SD) и/или с
висока резолюция (HD) по стандарт DVB-T.
Предвид показаните през периода резултати
може да се отчете, че Планът за въвеждане на
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-Т) в Република България е изпълнен по
отношение на основната си цел – осигуряването на
прехода от аналогово към цифрово телевизионно
радиоразпръскване. Развитието на технологиите и
пазарното търсене показаха, че част от дейностите са неприложими през следващите години.
Решение № 887 на Министерск и я съвет от
6 декември 2018 г. за приемане на Национална
пътна карта за изпълнение на задълженията на
Република България по Решение (ЕС) 2017/899
на Европейския парламент и на Съвета от 17 май
2017 г. за използването на радиочестотна лента
470-790 МНz в Съюза
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В тази връзка следва да се изменят текстове в
националната нормативна уредба, за да се отразят
реалностите в сектора и да се даде възможност
за развитие на технологиите, осигуряващи цифровото телевизионно радиоразпръскване, както
и да се въведат изисквания, произтичащи от
Европейския кодекс за електронни съобщения,
като например за задълженията „must carry“
(„задължителен пренос“). Новото по отношение
на задълженията за пренос е свързано с това,
че подобни задължения могат да се налагат и за
услуги по пренос на данни, поддържащи свързана
телевизия и електронни програмни указатели. До
21 декември 2019 г. и на всеки пет години след това
регулаторът преразглежда наложените задължения
за пренос, освен когато такова преразглеждане е
било извършено през предходните четири години.
Когато се предоставя възнаграждение, следва да
се гарантира, че задължението за възнаграждение е ясно определено в националното право,
включително при целесъобразност – критериите
за изчисляване на това възнаграждение, както
и гарантират, че при сходни обстоятелства не
се допуска дискриминация в отношението към
доставчиците на електронни съобщителни мрежи
и услуги. Следва също да се осигури неговото
пропорционално и прозрачно прилагане.
При проявен интерес от бизнеса на пазарен
принцип може да се въведе стандарт DVB-T2
или нови технологични решения за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване, които
да осигурят пренос и излъчване на повече телевизионни програми. Предлагането на увеличен
брой безплатни, както и/или платени програми
би удължило периода на ползване на ефирната
цифрова телевизия като алтернатива на кабелните, спътниковите и мобилните мрежи, както
и на IPTV.
Комисията за регулиране на съобщенията и
Съветът за електронни медии, заедно с останалите компетентни органи, следва да съдействат
за въвеждането на нови цифрови технологии в
наземното разпространение на ТВ програми,
когато има пазарен интерес, както и в процеса
на въвеждане в българското законодателство на
новите изисквания, произтичащи от Кодекса.
По принцип обаче наблюдаваната тенденция е
достъпът до телевизионни услуги да се съчетава с
откриване на домашен телефонен пост и достъп
до високоскоростен интернет. Пазарът поетапно
се насища с телевизионни приемници, използващи
„Smart“ технологии, осигуряващи използването
на интернет приложения за достъп до филми,
допълнителни програми и ОТТ (Over the Top)
услуги. По този начин телевизионните услуги се
превръщат в едно от възможните приложения,
използвани при осигурен широколентов достъп,
като подобна тенденция вероятно ще се характеризира с устойчивост в бъдещето.
3.3. Стандартизация
Независимо че стандартизацията е предимно
движен от пазара процес, възможно е в някои
случаи да е подходящо да се изисква спазването
на специфични стандарти на ниво ЕС, за да се
подобрят оперативната съвместимост и свободата
на избор за ползвателите и да се насърчи взаим-
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ната свързаност на вътрешния пазар в ЕС. При
други обстоятелства може определени европейски
стандарти вече да не отговарят на потребностите
на ползвателите или да спъват технологичното
развитие. Затова Европейският кодекс за електронни съобщения дава възможност на ЕК, при
необходимост, да поиска от европейските организации за стандартизация (Европейския комитет по
стандартизация (CEN), Европейския комитет по
стандартизация в електротехниката (CENELEC),
Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) да изготвят стандарти. Също така
ЕК съставя и публикува в Официален вестник
на ЕС списък на незадължителни стандарти и
спецификации, които да служат като основа за
насърчаване на хармонизираното предоставяне
на електронни съобщителни мрежи, електронни
съобщителни услуги и прилежащи съоръжения и
услуги, като може да направи тяхното прилагане
задължително, както и да премахне стандарти
или спецификации от посочения списък.
Прилагането на стандартите и спецификациите
за предоставянето на услуги, технически интерфейси и мрежови функции, които са посочени в
публикувания в Официален вестник на ЕС списък,
следва да се насърчава доколкото е необходимо
за гарантиране на оперативна съвместимост на
услугите, свързаност от край до край, улесняване
на смяната на доставчиците и преносимостта на
номера и идентификатори, както и с цел по-голяма
свобода на избор за ползвателите. В случай че
не са публикувани такива, се насърчава прилагането на стандарти или спецификации, приети
от европейските организации за стандартизация,
а при отсъствието и на такива се насърчава
прилагането на международните стандарти или
препоръките, приети от Международния съюз
по далекосъобщения (МСД), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT),
Международната организация по стандартизация
(ISO) и Международната електротехническа комисия (IEC).
Съгласно Закона за националната стандартизация 31 Българският институт за стандартизация
(БИС) е национален орган за стандартизация в
Република България, който организира и координира стандартизационната дейност в страната,
включително работата в техническите комитети
по стандартизация. Насърчаването на ефективното
сътрудничество и активното участие в процеса
на стандартизация посредством техническите
комитети на БИС на всички заинтересовани страни, включително малки и средни предприятия,
организации на потребителите и различни организации, представляващи обществени интереси,
е от съществено значение.
VI. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
1. Универсална услуга
Универсалната услуга е защитна мрежа, която
гарантира наличността на поне минимален набор от услуги за всички крайни ползватели и на
достъпни цени за потребителите, когато рискът
Обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; посл. изм., бр. 103
от 2018 г.
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от социална изолация, породен от липсата на
такъв достъп, пречи на гражданите да участват
пълноценно в икономическия и социалния живот.
Концепцията за универсалната услуга следва да се
развива, за да отразява напредъка в технологиите,
развитието на пазара и промените в търсенето
на ползвателите.
Новата регулаторна рамка модернизира режима на универсалната услуга чрез: включване на
широколентовия достъп до интернет в обхвата
на универсалната услуга, като той няма да се
определя на основата на минимална скорост, а
на базата на възможността да се използват определени онлайн услуги (предлага се минимален
набор от 11 услуги, като в процеса на транспониране на директивата предстои да се обсъди
и прецени възможността за допълване на този
списък съобразно националните си особености); премахване от обхвата є на обществените
телефонни апарати, телефонните указатели и
справочните услуги.
На всички потребители трябва да се осигури
достъп на достъпна цена до наличната услуга
за подходящ широколентов достъп до интернет
и услуги за гласови съобщения, с необходимото
качество, в определено местоположение. Обхватът на приложение може да се разшири и за
крайни ползватели, които са микропредприятия,
малки и средни предприятия и организации с
нестопанска цел.
Услугата за подходящ широколентов достъп
до интернет следва да е в състояние да осигурява широчина на честотната лента, необходима,
за да се поддържа поне минималният набор от
услуги: електронна поща, търсачки за търсене и
намиране на всякакъв вид информация, базови
онлайн инструменти за обучение и образование,
онлайн вестници или новини, закупуване или
поръчка на стоки или услуги онлайн, търсене
на работа и инструменти за търсене на работа,
общности за работа в мрежа с професионална
цел, интернет банкиране, използване на електронни административни услуги, социални медии
и комуникация в реално време чрез текстови
съобщения, гласови и видеоразговори (със стандартно качество).
Достъпност на цената: Подходящият широколентов достъп до интернет на достъпна цена е
жизнено важен за обществото и за икономиката
като цяло. Той осигурява основата за участие в
цифровата икономика и общество посредством
важни онлайн услуги.
В контекста на националните условия, ако се
установи, че цените на дребно не са достъпни,
тъй като потребителите с нисък доход или със
специални социални потребности са лишени от
достъп до тях, трябва да се предприемат мерки,
за да се гарантират достъпни цени за тези потребители на услуги за подходящ широколентов
достъп до интернет и за гласови съобщения наймалкото в определено местоположение. Мерките
могат да включват предоставянето на подкрепа
за тези потребители за комуникационни цели
от държавата или предоставяне на въпросните
потребители на тарифни планове или потребителски пакети, различни от предоставяните при
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обичайната търговска практика от доставчиците на такива услуги, или и двете. Това може
да включва и ваучери. За тази цел може да се
наложи задължение на тези доставчици да прилагат общи тарифи, включително усредняване
на географски принцип, за цялата територия
на страната. В изключителни случаи, когато
налагането на подобни задължения на всички
доставчици би довело до демонстрирано прекомерна административна или финансова тежест
за доставчиците, може, по изключение, да се
наложат задължения за предлагане на специални
тарифи или пакети само от предприятието, на
което е наложено задължение за предоставяне на
универсалната електронна съобщителна услуга.
Когато се възлагат подобни задължения, се гарантира, че всички потребители с ниски доходи
или специални социални нужди се възползват
от избора на предприятия, предлагащи варианти
на тарифни планове, които отговарят на техните нужди. Изключения се допускат само ако е
невъзможно да се гарантира подобен избор или
това би създало допълнителна организационна
или финансова тежест.
Наличност на универсалната услуга: Основно
изискване на универсалната услуга е да гарантира,
че всички потребители имат достъп на достъпна
цена до наличен подходящ широколентов достъп до интернет и услуги за гласови съобщения
в определено местоположение. При това няма
ограничения нито за техническите средства,
използвани за осигуряване на връзката, като се
допускат жични и безжични технологии, нито
ограничения на категориите доставчици, които
са задължени да предоставят универсалната
услуга изцяло или частично.
Когато, вземайки предвид резултатите, от
географското проучване и при необходимост
всички допълнителни доказателства, наличността в определено местоположение на услуга,
предоставяща подходящ широколентов достъп до
интернет и на услуги за гласови съобщения, не
може да бъде осигурена при обичайни търговски условия или посредством други възможни
инструменти на обществените политики, на националната територия или в различни части от
нея, може да се налагат съответни задължения
за предоставяне на универсална услуга с цел да
бъдат удовлетворени всички обосновани искания
от крайни ползватели за достъп до тези услуги
на съответните части от територията.
При това е важно да се определи най-ефикасният и целесъобразен подход за гарантиране
на наличността в определено местоположение
на услуга за подходящ широколентов достъп
до интернет и на услуги за гласови съобщения,
като същевременно се спазват принципите на
обективност, прозрачност, недопускане на дискриминация и пропорционалност. Могат да се
определят едно или няколко предприятия, които
да гарантират тази наличност на цялата територия на държавата, или различни предприятия
или групи от предприятия за предоставянето
на услуга за подходящ широколентов достъп до
интернет и на услуги за гласови съобщения в
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определено местоположение в различни части
от националната територия.
Разходи за задълженията за предоставяне на
универсална услуга: Когато националният регулаторен орган прецени, че предоставянето на услуга
за подходящ широколентов достъп до интернет
и на услуги за гласови съобщения или поддържането на съществуващата универсална услуга
може да представлява несправедлива тежест за
доставчиците на подобни услуги, които търсят
компенсация, той трябва да изчисли нетните
разходи за тази услуга.
За тази цел ще трябва да се оцени очакваната
финансова тежест за доставчиците и ползвателите
в сектора на електронните съобщения. Ако предоставянето на услуги за подходящ широколентов
достъп до интернет и услуги за гласови съобщения
или предоставянето на други услуги ще доведе до
несправедлива тежест за даден доставчик, като
се вземат предвид разходите и приходите, както
и нематериалните ползи от предоставянето на
съответните услуги, тази несправедлива тежест
може да бъде включена в изчислението на нетните разходи по задълженията за предоставяне
на универсална услуга.
Когато задължението за предоставяне на
универсална услуга представлява несправедлива
тежест за даден доставчик, се предвижда възможност за създаване на механизми за ефективно
възстановяване на нетните разходи. Възстановяването чрез обществени фондове представлява
един от методите за възстановяване на нетните
разходи по задълженията за предоставяне на
универсална услуга. Другият метод е поделянето на нетните разходи по задълженията за
предоставяне на универсална услуга между доставчиците на електронни съобщителни мрежи и
услуги. Може да се финансират нетните разходи
за различните елементи на универсалната услуга
чрез различни механизми или да се финансират
нетните разходи за всички елементи или част
от тях чрез един от посочените механизми, или
съчетание от двата механизма.
Съгласно новите изисквания на директивата
обхватът на универсалната електронна съобщителна услуга, който включва елементи, като
обществени телефонни указатели, телефонни
справочни услуги и обществени телефони, следва
да се преразгледа до 21 декември 2021 г., както
и на всеки три години след това.
В тази връзка следва да се определи или да
се прецени:
· подходящият широколентов достъп до интернет в контекста на националните условия и
минималната широчина на честотната лента,
която използват повечето потребители, за да се
осигури достатъчно ниво на социално приобщаване и участие в цифровата икономика и общество на територията на държавата; скоростта на
достъпа до интернет за даден ползвател зависи от
редица фактори, включително от доставчиците
на връзка с интернет, както и от приложението,
за което се използва връзката;
· необходимостта от продължаване на наложените задължения за наличност на универсалната
електронна съобщителна услуга, вземайки пред-
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вид всички допълнителни доказателства (включва
анализ на елементите от обхвата, като обществени
телефони/точки за обществен достъп до гласови
услуги; указатели; телефонни справочни услуги), в случай че е налице услуга в определено
местоположение, за гласови съобщения, която
може да бъде осигурена при обичайни търговски
условия, на територията на страната или в различни части от нея; в случай че не е необходимо
продължаването на наложените задължения за
универсалната електронна съобщителна услуга,
определяне на най-ефикасния и целесъобразен
подход за гарантиране на достъпността и наличността (достъпа) в определено местоположение
на услуги за гласови съобщения;
· необходимостта от определяне на предприятие и възлагане на задължение за осигуряване
на наличността на универсалната електронна
съобщителна услуга, вземайки предвид резултатите от географското проучване и при необходимост всички допълнителни доказателства,
в случай че не е налице услуга в определено
местоположение, за подходящ широколентов
достъп, която не може да бъде осигурена при
обичайни търговски условия или посредством
други възможни инструменти на обществените
политики на територията на страната или в
различни части от нея.
2. Защита на правата на крайните ползватели
Разглеждането на правата на крайните ползватели се фокусира върху ключовите въпроси от
обхвата на прилагането и нивото на хармонизация. Чрез прецизна и пълна хармонизация на
правата на крайните ползватели ще се увеличи
значително правната сигурност както за крайните
ползватели, така и за доставчиците на електронни
съобщителни услуги. Включва се и механизъм
за мониторинг, който гарантира, че правата на
крайните ползватели ще бъдат обект на преглед.
За да се постигне високо общо ниво на
защита, в Европейския кодекс за електронни
съобщения се засилват изискванията, засягащи
правата на крайните ползватели, предвид найдобрите практики в държавите членки – по-добра
защита в области, в които общите правила за
защита на потребителите не отговарят на специфичните за сектора нужди; опростени са или
частично заличени някои разпоредби относно
договорите; въвежда се изискване операторите
да предоставят и „кратка форма/резюме“ на
договора, в която да са дадени основните клаузи
от договора с крайния потребител, за което ще
се изготви хармонизиран образец от ЕК; изисква
се предоставяне на възможност за потребителя
да контролира разходите си, както и средства
за сравняване на цени и качество на услугите;
забранява се дискриминацията, базирана на
националност или място на живеене.
Ниво на хармонизация: До 21 декември 2021 г.
ще може да продължи прилагането на по-строги
национални разпоредби за защита на потребителите, които се различават от предвидените в
кодекса, при условие че тези разпоредби са били
в сила на 20 декември 2018 г. и евентуалните
ограничения за функционирането на вътрешния
пазар, произтичащи от тяхното прилагане, са
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пропорционални на целта за защита на потребителите.
Изисквания за предоставяне на информация в
договорите: Договорите представляват важно
средство за крайните ползватели, което гарантира
прозрачност на информацията и правна сигурност.
Разпоредбите за предоставяне на информация за
договорите, максималната продължителност на
договора и пакетите следва да бъдат от полза
не само за потребителите, но и за микропредприятията и малките предприятия, както и за
организациите с нестопанска цел.
За да се даде възможност на крайния ползвател
да направи добре информиран избор, от особена
важност е необходимата свързана с това информация да му се предостави преди сключването на
договора и да бъде поднесена на ясен и разбираем
език и на траен носител или когато това не е
възможно и без да се засяга определението за
траен носител – в предоставен от доставчика и
съобщен на ползвателя документ, който е лесен
за изтегляне, отваряне и консултиране на обичайно използвани от потребителите устройства.
Доставчикът изрично насочва вниманието на
потребителя към наличието на този документ и
към това, че е важно документът да бъде изтеглен
за целите на документацията, бъдещи справки
и непроменено възпроизвеждане.
Дос та вч и ц и т е т рябва да п редос та вя т на
потребителите кратко и лесночетимо резюме
на договора, което да съдържа информация
минимум за:
· име, адрес и информация за връзка с доставчика и ако е различна, информация за връзка
при евентуални жалби;
· основни характеристики на всяка от предоставяните услуги;
· съответните цени за активиране на електронната съобщителна услуга, както и за всички
повтарящи се или свързани с потреблението
такси, когато услугата е предоставена за пряко
парично плащане;
· срок на договора и условия за неговото
продължаване и прекратяване;
· доколко продуктите и услугите са предназначени за крайни ползватели с увреждания;
· по отношение на услугите за достъп до
интернет: резюме на информацията относно минималната, обичайно наличната, максималната
и рекламираната скорост за изтегляне и качване
на услугите за достъп до интернет в случая на
фиксираните мрежи или очакваната максимална
и рекламирана скорост на изтегляне и качване
на услугите за достъп до интернет в случая на
мобилните мрежи, както и за начина, по който
значителните отклонения от съответните рекламирани скорости за изтегляне и качване биха
могли да окажат въздействие върху упражняването на правата на крайните потребители; ясно
и разбираемо обяснение на средствата за правна
защита, предоставени на потребителя съгласно
националното право в случай на непрекъснато
или редовно повтарящо се несъответствие между
действителните показатели за скоростта на услугата за достъп до интернет или други параметри
за качеството на услугата.
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Доставчиците предоставят безплатно резюмето на договор на потребителите преди сключването на договора, включително при договори
от разстояние. Когато по обективни технически
причини не е възможно да се предостави резюме
на договор в този момент, същото се предоставя
без необосновано забавяне след това, а договорът влиза в сила, когато потребителят потвърди
съгласието си след получаване на резюмето на
договор.
Информацията, посочена в резюмето, както
и тази, която се изисква да бъде предоставена
преди сключването на договор, представлява неразделна част от договора и не се променя, освен
ако страните изрично не се договорят за това.
Прозрачност, сравнимост на офертите и публикуване на информация: Наличието на прозрачна, актуална и сравнима информация относно
офертите и услугите е ключов елемент за потребителите в конкурентни пазари с няколко доставчици, предлагащи услуги. Крайните ползватели
следва да могат да сравняват цените на различни
предлагани на пазара услуги лесно въз основа
на информация, публикувана в леснодостъпна
форма. За да им се даде възможност лесно да
сравняват цени и услуги, компетентните органи, в
координация по целесъобразност с националните
регулаторни органи, следва да могат да изискват
от доставчиците на услуги за достъп до интернет
или обществени междуличностни съобщителни
услуги по-голяма информационна прозрачност
(включително тарифи, качество на услугата,
условия за предоставяното крайно устройство
и друга, свързана с това статистика).
Всичк и промени в договорните услови я,
предложени от доставчиците на обществени
електронни съобщителни услуги, различни от
междуличностните съобщителни услуги без номера, които не са в полза на крайния ползвател,
например по отношение на таксите, тарифите,
ограниченията за обема на данните, скоростите
на предаване на данни, покритието или обработката на личните данни, следва да дават право
на крайния ползвател да прекрати договора си,
без да дължи такси, дори ако са комбинирани
с някои изгодни промени. Поради това всяка
промяна на договорните условия от доставчика
следва да дава право на крайния ползвател да
прекрати договора, освен ако всяка промяна
сама по себе си е от полза за него, или ако промените са от чисто административен характер,
например промяна в адреса на доставчика, и не
оказват отрицателно въздействие върху крайния
ползвател, или промените са строго наложени от
законодателни или регулаторни промени, като
например нови изисквания за предоставяне на
информация за договорите, наложени от правото
на Съюза или националното право.
Крайните ползватели следва да се ползват с
безплатен достъп до най-малко едно независимо
средство за сравнение, което им дава възможност да сравняват и оценяват различни услуги
за достъп до интернет и обществени междуличностни съобщителни услуги с номера и когато
е прилож имо, обществени меж д уличностни
съобщителни услуги без номера.
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Смяна на доставчик и преносимост на номера:
Преносимостта на номерата е ключов фактор
за избора на потребителите и за действителната
конкуренция в конкурентни пазари на електронни
съобщения. Крайните ползватели, които поискат
това, могат да запазват своите номера независимо от доставчика на услугата и за ограничен
период от време между смяната на доставчиците
на услуги. За да се гарантира, че смяната на доставчика и пренасянето на номера се извършват
в рамките на сроковете, трябва да се приемат
мерки (пропорционални на продължителността
на закъснението при изпълнението на договора) – крайните ползватели да бъдат компенсирани
от доставчиците по лесен и навременен начин в
случаите, когато договорът между доставчика и
крайния ползвател не е спазен.
Всички задължения на крайните ползватели,
приложими за определена електронна съобщителна услуга, когато се предоставя или продава
като самостоятелна, следва да са приложими и
когато тя е част от пакет с поне една услуга за
достъп до интернет или обществена междуличностна съобщителна услуга с номер.
Спешни повиквания и единен европейски номер
за спешни повиквания: Доставчиците на междуличностни съобщителни услуги с номера трябва
да осигуряват надежден и прецизен достъп до
службите за спешно реагиране, като се отчитат националните спецификации и критерии
и способностите на националните центрове за
обслужване на спешни повиквания (Public-safety
answering point – PSA P). Като допълнителна
възможност може PSAP да обработват спешни
повиквания на повече от един език.
Крайните ползватели трябва да са надлежно
информирани за съществуването и използването
на единния европейски номер за спешни повиквания „112“, както и за неговите характеристики
по отношение на достъпността, включително
чрез инициативи, които са специално насочени
към лица, пътуващи между държави членки,
и към крайни ползватели с увреждания. Тази
информация се предоставя в достъпни формати,
отнасящи се за различни видове увреждания.
Предвижда се предоставянето на информация
за местоположението на обаждащото се лице на
най-подходящия PSAP незабавно след установяване на връзка при спешно повикване. Това
включва базирана на мрежата информация за
местоположението и когато е налична – получена
от телефонния апарат информация за местоположението на обаждащото се лице. Събирането
и предаването на информацията за местоположението на обаждащото се лице са безплатни
за крайния ползвател и за PSAP по отношение
на всички спешни повиквания към единния
европейски номер за спешни повиквания „112“.
Точността и надеждността на предоставената
информация за местоположението на обаждащото се лице се определят съгласно критерии,
които изготвя регулаторният орган.
Равностоен достъп и избор за крайни ползватели с увреждания: Службите за спешно реагиране, вк лючително единни ят европейск и
номер за спешни повиквания „112“, трябва да
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са еднакво достъпни за крайните ползватели с
увреждания, в частност ползватели с увреден
слух, с нарушен слух, със затруднен говор или
с комбинирано увреждане на зрението и слуха,
и са в съответствие с правото на Съюза в областта на хармонизирането на изискванията за
достъпност на продукти и услуги. Това може да
включва предоставянето на специални крайни
устройства за крайни ползватели с увреждания,
когато други средства за комуникация не са
подходящи за тях.
Европейският кодекс за електронните съобщения налага мерки за потребители с увреждания,
които максимизират оперативната съвместимост,
избягват предварителната регистрация, когато е
възможно, за достъп до алтернативни средства
за спешна комуникация и информират всички
за наличните средства за равностоен достъп до
услуги за спешна комуникация при пътуване до
друга държава от ЕС.
На това правно основание предстои да се въведат решения за достъпност, които възпроизвеждат
(са еквивалентни) на двустранната комуникация,
осигурена в случай на гласово обаждане до номер
112, чрез текстови или видеорешения, достъпни
по всяко време и на места в техните територии
за потребители с увреждания на стационарни
и мобилни устройства и включващи ефективно
местоположение на повикващия.
Система за предупреждение на населението:
В рамките на ЕС съществува разнопосочно
национално право във връзка с предаването
посредством електронни съобщителни услуги
на предупреж дения за населението за непосредствени или настъпили тежки извънредни
ситуации и бедствия. Предвид това съгласно
Европейския кодекс за електронни съобщения
до 21 юни 2022 г. следва да се гарантира, че
когато се създават системи за предупреждение
на населението за тежки извънредни ситуации
и бедствия, предупрежденията за населението
се предават от доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номера до
засегнатите крайни ползватели.
Предупрежденията за населението могат да се
предават чрез друг вид обществени електронни
съобщителни услуги – от междуличностни съобщителни услуги без номера или чрез мобилно
приложение, предавано посредством услугите
за достъп до интернет. Крайните ползватели
трябва да бъдат информирани, автоматично чрез
SMS, без неоснователно забавяне и безплатно,
за начина на получаване на предупреждения за
населението, включително посредством мобилно
крайно устройство, което не дава възможност за
услуги за достъп до интернет. Предупрежденията
за населението, различни от тези, които се основават на мобилни междуличностни съобщителни
услуги с номера, следва да бъдат предавани на
крайните ползватели по лесен за приемане начин.
Когато системата за предупреждение на населението се основава на приложение, тя следва да
не изисква те да влизат в своя профил или да
се регистрират пред органите или доставчика
на приложението.
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Справочни услуги: Вси ч к и дос та вч и ц и на
междуличностни съобщителни услуги с номера, които предоставят номера от номерационен
план, изпълняват всички разумни искания за
предоставяне на съответната информаци я с
оглед осигуряването на обществени справочни
услуги и указатели, в съгласуван формат и при
справедливи, обективни, разходоориентирани и
недискриминационни условия.
Националните регулатори органи могат да
налагат обективни, справедливи, недискриминационни и прозрачни задължения и условия
на предприятията, които контролират достъпа
до крайните ползватели с цел предоставяне на
справочни услуги. Крайните ползватели в дадена държава членка трябва да имат пряк достъп
до справочни услуги в други държави членки
чрез гласово повикване или кратко текстово
съобщение (SMS).
Оперативна съвместимост на радиоприемниците за автомобили, потребителските радиоприемници и потребителското оборудване за
цифрова телевизия: В Европейския кодекс за
електронни съобщения са включени разпоредби,
обхващащи изисквания за оперативна съвместимост за радиоприемниците за автомобили и
потребителските радиоприемници, както и потребителското оборудване за цифрова телевизия.
Всеки радиоприемник за автомобил, интегриран в ново превозно средство от категория M,
който е наличен за продажба или вземане под
наем на пазара в Съюза от 21 декември 2020 г.,
следва да съдържа приемник, който позволява
приемането и възпроизвеждането поне на радиоуслуги, предоставяни чрез цифрово наземно
радиоразпръскване. Предвидени са и изключения, когато радиоприемникът е само спомагателен, като например при смартфоните или за
оборудването, използвано от радиолюбители.
Разпоредбите относно оперативната съвместимост на потребителското радио- и телевизионно
оборудване не възпрепятстват радиоприемниците
и в новите превозни средства от категория М
да могат да приемат и възпроизвеждат радиоуслугите, предоставяни чрез наземно аналогово
радиоразпръскване.
Потребителите трябва да имат възможност
за постигане на възможно най-пълна свързаност
към цифрови телевизионни апарати. Оперативната съвместимост е развиваща се концепция
на динамичните пазари.
В хода на транспониране на директивата следва
да се насърчат доставчиците на услуги за цифрова
телевизия да гарантират по целесъобразност, че
оборудването за цифрова телевизия, което предоставят на своите крайни ползватели, е оперативно съвместимо, така че когато е технически
възможно, оборудването за цифрова телевизия
да се използва повторно с други доставчици на
услуги за цифрова телевизия.
Всеки цифров телевизионен апарат (за цифрова
кабелна, спътникова, наземна) с интегрален екран с видим диагонал над 30 cm, който се пуска
на пазара за продажба или под наем в рамките
на Съюза, следва да е оборудван с поне един
изход за отворен интерфейс (стандартизиран или
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съответстващ на стандарт, приет от призната
европейска организация по стандартизация, или
съответстващ на отраслова спецификация), който
дава възможност за просто свързване на периферни устройства и пренос на всички съответни
елементи на цифров телевизионен сигнал, включително информация, свързана с интерактивни
услуги и с услуги за условен достъп.
VII. СИГУРНОСТ НА МРЕЖИТЕ И УСЛУГИТЕ
Доставчиците на обществени електронни
съобщителни мрежи или услуги следва да предприемат подходящи и пропорционални технически и организационни мерки, включително
криптиране, когато е целесъобразно, за опазване
на сигурността съответно на своите мрежи или
услуги и да предотвратяват и свеждат до минимум последиците от инциденти, свързани със
сигурността, върху ползвателите и върху други
мрежи и услуги. Предвид актуалната степен на
технологично развитие тези мерки трябва да
гарантират ниво на сигурност на мрежите и
услугите, което съответства на съществуващите
рискове за тях.
Съгласно Европейския кодекс за електронни
съобщения мерките, свързани със сигурността,
следва да отчитат като минимум всички имащи
отношение аспекти на следните елементи:
· по отношение на сигурността на мрежите и
съоръженията – физическа сигурност и сигурност
на околната среда, сигурност на доставките, контрол на достъпа до мрежите и тяхната цялост;
· по отношение на действията при инциденти,
свързани със сигурността – процедури за действие, способност за установяване на инциденти,
свързани със сигурността, докладване на инциденти, свързани със сигурността, и комуникации
във връзка с тях;
· по отношение на управлението на непрекъснатостта на дейностите – стратегия за непрекъснатост на услугата и планове за извънредни
ситуации, способности за възстановяване след
бедствия;
· по отношение на наблюдението, одита и
изпитванията – политика за наблюдение и регистриране, планове за действие при извънредни
ситуации, изпитване на мрежата и услугите,
оценки на сигурността и наблюдение на съответствието;
· съответствието с международните стандарти.
Предвид нарастващото значение на междуличностните съобщителни услуги без номера е
необходимо и за тях да се прилагат подходящи
изисквания за сигурност в съответствие с тяхната специфика и икономическо значение. Затова
доставчиците на такива услуги следва също да
гарантират ниво на сигурност, съответстващо на
риска. Като се има предвид, че доставчиците на
междуличностни съобщителни услуги без номера
обикновено не упражняват действителен контрол
върху преноса на сигнали по мрежи, степента
на риск за такива услуги в някои отношения
може да се разглежда като по-ниска от тази за
традиционните електронни съобщителни услуги.
Затова, когато е оправдано от действителната
оценка на потенциалния риск за сигурността,

ВЕСТНИК

БРОЙ 55

мерките, взети от доставчиците на междуличностни съобщителни услуги без номера могат
да бъдат по-облекчени. Същият подход ще се
прилага и към междуличностните съобщителни
услуги с номера, при които не се упражнява
действителен контрол върху преноса на сигнали.
Към момента доставчиците на обществени
електронни съобщителни мрежи или услуги
следва да уведомяват незабавно КРС за всеки
инцидент, свързан със сигурността, който е оказал
значително въздействие върху функционирането
на мрежите или услугите. За определяне на значимостта на въздействието от инцидент, свързан
със сигурността, ще трябва да се вземат предвид
следните параметри, когато са налични:
· броят на ползвателите, засегнати от инцидента, свързан със сигурността;
· продължителността на инцидента, свързан
със сигурността;
· географският обсег на района, засегнат от
инцидента, свързан със сигурността;
· степента, в която е засегнато функционирането на мрежата или услугата;
· степента на въздействие върху икономическите и обществените дейности.
Понастоящем КРС също може да информира
обществеността или да изиска от доставчиците
да го направят, ако прецени, че оповестяването
на инцидента, свързан със сигурността, е от
обществен интерес. Когато е целесъобразно,
КРС може да информира за случаите на инцидент, свързан със сигурността, компетентните
органи в други държави членки и Агенцията на
Европейския съюз за киберсигурност (ENISA).
В бъдеще ENISA ще улеснява координацията
между държавите в ЕС с цел да се избегнат различия в националните изисквания за сигурност
на мрежите, които може да създадат рискове за
сигурността на мрежите и бариери пред вътрешния пазар.
В хода на транспонирането на директивата
предстои да се определи, че националният орган,
който ще отговаря за сигурността на мрежите
и услугите, следва да притежава и правомощия
за разследване при липсата на съответствие и
ефектите от това върху сигурността на мрежите
и услугите.
Доставчиците на обществени електронни съобщителни мрежи или услуги следва безплатно
да информират ползвателите за конкретни и
значителни заплахи от инциденти, свързани със
сигурността, и за всички възможни защитни или
корективни мерки, които те могат да предприемат,
за да защитят сигурността на своите съобщения,
например чрез използване на специални типове
софтуер или технологии за криптиране. Изискването за уведомяване на ползвателите за такива
заплахи не освобождава доставчика на услуги
от задължението да предприеме за своя сметка
подходящи и незабавни мерки за отстраняване
на каквито и да било заплахи за сигурността и
да възстанови нормалното ниво на сигурност
на услугата.
Съгласно действащото национално законодателство КРС може да дава задължителни указания на доставчиците на обществени електронни
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съобщителни мрежи или услуги, включително за
мерките, изисквани за преодоляване на последствията от инцидент, свързан със сигурността,
или за предотвратяване на такъв при наличието
на значителна заплаха, както и за сроковете
за изпълнение. Също така може да изисква
информация, необходима за оценка на нивото
на сигурност на мрежите и услугите, както и
изчерпателни и надеждни данни за действителните инциденти, свързани със сигурността,
които са оказали значително въздействие върху
функционирането на мрежите или услугите.
КРС може и да изисква от доставчиците на
обществени електронни съобщителни мрежи
или услуги да подложат сигурността на одит,
извършван от квалифициран независим орган
или от компетентен орган, и да є предоставят
резултатите от одита, като разходите за одита
се заплащат от доставчика.
Когато е необходимо, компетентният орган ще
се подпомага от Националния екип за реагиране
при инциденти с компютърната сигурност към
Държавна агенция „Електронно управление“, като
може да изисква предоставянето на информация
за рисковете и инцидентите, свързани със сигурността, които засягат обществени електронни
съобщителни мрежи и услуги, и препоръчването
на начини за справяне с тях.
Ще продължат усилията за поддържане на
сигурността на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги, включително чрез
прецизиране на законодателството по отношение
на елементите, които следва да се отчитат от
мерките за опазване на сигурността на мрежите
и услугите, както и на параметрите за определяне
на значимостта на въздействието от инцидент,
свързан със сигурността. Предстои предприемане
на действия относно актуализация на действащото
законодателство по отношение на сигурността
на мрежите и услугите с цел привеждане в съответствие с новата регулаторна рамка на ЕС.
VIII. ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
1. Европейски въпроси
Предс та ви т ел и т е на М и н ис т ерс т во т о на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията се стремят да участват активно в
работата на Комитета по съобщения (COCOM),
Комитета по радиочестотния спектър (RSC),
Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG), Работната група
„Телекомуникации и информационно общество“
към Съвета на ЕС и заседанията на Комитета
на заместник постоянните представители на
държавите – членки на ЕС – КОРЕПЕР-І.
Участието на български представители в работата на тези европейски комитети и групи в
областта на електронните съобщения е възможност за пряко представяне и защита на националните позиции при подготовката на различни
европейски документи (регламенти, директиви,
препоръки, решения), обмяна на опит и сътрудничество при прилагане на законодателството
на ЕС в сектора.
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Членството на Република България в ЕС
налага стриктно изпълнение на всички ангажименти, произтичащи от правото на ЕС, в
областта на електронните съобщения, въвеждане
в българското законодателство на разпоредбите
на регламенти, директиви, решения и препоръки в областта на електронните съобщения и
тяхното практическо прилагане, съобразено със
специфичните национални интереси.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията играе важна
роля в координационния механизъм по въпросите
на ЕС посредством участието си в Съвета по
европейски въпроси към Министерския съвет и
администрирането на РГ 17 „Телекомуникации
и информационни технологии“.
2. Международна дейност
Съгласно Закона за електронните съобщения
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията представлява Република България в меж дународните организации в областта на електронните съобщения и
информационното общество: Международния
съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения
(СЕPT), Европейския институт за стандартизация
в далекосъобщенията (ETSI), Международната
организация EUTELSAT IGO (надзорен орган
на Европейската организация за спътникови
комуникации), Международната организация за
космически съобщения (МОКС „Интерспутник“),
Организацията за черноморско икономическо
сътрудничество (ЧИС) и др.
Един от основните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС през
първата половина на 2018 г. беше подкрепата
за интегриране на страните от Западните Балкани към ценностите на Съюза. В тази връзка
усилията ще продължат в посока подпомагане
на страните от Западните Балкани по пътя им
към интегриране в ЕС посредством споделяне
на натрупания опит в процеса на въвеждане на
законодателството на ЕС в сектора.
По отношение на международните организации ще се положат усилия за по-активно участие
в работните органи към специализираните международни организации, включително в процеса
на подготовка на световните и регионалните
конференции, асамблеи и форуми, с оглед на
факта, че много голяма част от решенията на
тези организации имат задължителен характер
за страните членки. Прякото ангажиране в дейността на тези организации ще даде възможност
за предоставяне на приноси, популяризиране на
виждането на страната ни и обмяна на добри
практики.
По отношение на двустранните отношения
ще продължи активната работа за обмен на
добри практики, разглеждане на възможности
за включване и реализиране на регионални или
международни инициативи и проекти, насочени
към насърчаване развитието на електронните
съобщения. Фокусът ще се насочи върху развитието на двустранните отношения главно с
държави, които представляват интерес за сектора
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на електронните съобщения в България, с цел
създаване на благоприятни условия за развитие
на бизнес отношения.
3. БРЕКЗИТ (BREXIT)
Периодът на настоящата политика в областта
на електронните съобщения се характеризира
с много сложна политическа и външноикономическа обстановка във връзка с напускането
на Обединеното кралство, като това е едно от
най-сериозните изпитания пред ЕС от периода
на неговото създаване. От гледна точка на електронните съобщения след напускането на ЕС
Обединеното кралство ще спре прилагането на
законодателството на Съюза и ще се третира
като „трета държава“.
Най-съществено значение това може да окаже
върху правилата за роуминга, като операторите
от Обединеното кралство и ЕС ще могат да
налагат различни цени, предмет на свободно
търговско договаряне между тях, от регулираните за роуминг услуги (гласови повиквания,
кратки текстови съобщения и данни), като това
може да доведе до увеличаване на тарифите на
дребно за роуминг услуги.
В допълнение новите максимални цени на
международните фиксирани и мобилни гласови
повиквания и текстови съобщения в рамките на
ЕС, които влизат в сила от 15 май 2019 г., няма
да се прилагат задължително за международните
комуникации между ЕС и Обединеното кралство.
Предвид сложната ситуация относно излизането на Обединеното кралство от ЕС и очакваните икономически въздействия от това Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, със съдействието на
националния регулаторен орган, ще насърчава
доброволното сътрудничество между операторите с цел да се избегнат негативни последици
за българските граждани. За целта гражданите
ще бъдат своевременно информирани за настъпилите промени и очакваните ефекти от тях.
IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
От съществено значение при провеждането
на политиката в областта на електронните съобщения е партньорството с неправителствени
структу ри, браншови и бизнес организации,
работещи в сектора на електронните съобщения, организации, защитаващи интересите на
потребителите, научните и академичните среди
с оглед стимулиране на сътрудничеството, обмен
на информация, идеи и получаване на обратна
връзка от сектора.
Неправителствените организации заемат все
по-активна роля в оформянето на цялостната
политика на сектора. Те са особено важни в
процеса на законодателна дейност, като информацията, получена от тях за практическите
аспекти от прилагането на конкретни правила, е
от съществено значение за подготовката на националните позиции, тяхната защита и последващото въвеждане в националното законодателство.
Това взаимодействие оказва положителен ефект
при отчитането на националните особености и
адаптирането на регулаторните правила.
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С цел защита на правата на потребителите в
областта на електронните съобщения ще продължи активното взаимодействие с гражданските
организации – федерации, асоциации, съвети и
комисии, ангажирани с тази дейност.
X. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА
С оглед постигане на поставените цели на
политиката, вземайки под внимание разгледаните
в настоящия документ въпроси в областта на
електронните съобщения, в следващия четиригодишен период 2019 – 2022 г. следва да бъдат
предприети следните действия за създаване на
подходящи условия за развитие на сектора:
· привеждане на действащото законодателство
в съответствие с новата регулаторна рамка на
ЕС в областта на електронните съобщения от
2018 г. в срока, предвиден за транспониране на
директивата;
· привеждане на Общите изисквания и издадените разрешения за ползване на ограничен
ресурс в съответствие със законодателството, но
не по-късно от 21 декември 2020 г.;
· улесн яване на използването на радиочестотния спектър, като се сведе регулаторната
намеса до минимално необходимата и се ограничи предоставянето на индивидуални права за
ползване на спектър в радиочестотни ленти, в
които това е възможно;
· повишаване на ефективността при управлението и използването на радиочестотния спектър,
увеличаване в максимална степен на ползата за
потребителите и насърчаване на конкуренцията;
· предоставяне на възможност на предприемачи, изследователи и разработчици да тестват
нови безжични технологии, бързо и на ниска
цена, в най-различни честотни ленти, чрез издаване на временни разрешения;
· извършване на контрол от страна на КРС
на действителното използване на радиочестотите
и радиочестотните ленти, както и проучване на
възможностите за насърчаване на споделеното
ползване на радиочестотния спектър;
· предприемане на действия за хармонизирано
използване на радиочестотен спектър в обхвати
3.6 GHz и 700 MHz, следвайки приетите от ЕК
решения в тези обхвати;
· създаване на условия за насърчаване на
търсенето и предоставянето на честотен ресурс
за развитие на конкурентен съобщителен пазар
предвид наличието на свободен радиочестотен
спектър в обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz,
3.6 GHz и 26 GHz;
· осигуряване на ефективно използване на
радиочестотния спектър в обхват 1800 MHz;
· осигуряване на ефективно използване на
свободния честотен ресурс от 2х15 MHz (FDD)
в обхват 2 GHz за разширяване, модернизиране
и развитие на електронната съобщителна мрежа на предприятия, заявили желание за това,
при условие че са използвали ефективно вече
п редоставени я им ин диви д уа лно оп ределен
ограничен ресурс;
· предприемане на всички подходящи мерки
за реорганизиране и разрешаване ползването на
достатъчно големи блокове честотен ресурс от
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обхват 3.6 GHz, както и предприемане на мерки
в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС)
2019/235 с цел осигуряване на хармонизирано
използване на ра диочестотната лента 340 0 3800 MHz за изграждане и развитие на 5G мрежи;
· предприемане на действия за предоставяне
на честотен ресурс в обхват 2.6 GHz с оглед
осигуряване на условия за ефективно ползване
на спектъра и предоставяне на услуги с високо
качество в гъсто населени райони;
· продължаване и успешно завършване на
дългогодишните усилия за пълно освобождаване
на обхват 800 MHz и предоставяне за ползване
за граждански нужди;
· предоставяне за ползване за граждански
нужди на обхват 700 MHz до м. юни 2020 г. в
съответствие с разпоредбите на Решение (EС)
2017/899 и в изпълнение на Националната пътна
карта;
· предприемане на действия за предоставяне
на честотен ресурс от лентата 1427-1517 MHz за
граждански цели;
· в срок до 31 декември 2020 г. разрешаване
използването на поне 1 GHz от радиочестотната
лента 24.25-27.5 GHz, при условие че съществуват ясни доказателства за търсене на пазара
на честотен ресурс от тази лента и липсата на
значителни ограничения за миграция на съществуващите ползватели или за освобождаване на
лентата за разгръщане на 5G мрежи;
· синхронизиране на действията и мерките,
заложени в секторната политика за електронни
съобщения и предвиденото в Концепцията за
развитие на високоскоростна и свръх-високоскоростна свързаност, и изграждане на мобилни
мрежи от 5-то поколение (5G) и съответно тяхното съобразяване в процеса на актуализация
на Националния план за широколентов достъп/
мрежи от следващо поколение;
· проучване на възможностите и подготовка на проектни инициативи за реализация на
5G транспортни коридори или мрежи с много
голям капацитет чрез финансовата програма
„Механизъм за свързване на Европа“;
· продължаване на работата по осигуряване на
подходящ радиочестотен спектър, хармонизиран
на равнището на ЕС, както и за създаването
на условия за изграждане на точки за безжичен
достъп с малък обхват и съвместно ползване
на радиочестотните ленти, предназначени за
устройствата с малък обсег на действие, като
се прилагат принципите за неутралност по отношение на технологиите и услугите, в т.ч. чрез
кандидатстване на общините за финансиране в
рамките на Механизма за свързване на Европа;
· за радиочестотната лента 526.5-1606.5 kHz
(средни вълни) да продължи работата за развитие на национални, регионални и местни
наземни цифрови мрежи за радиоразпръскване
на радиосигнали чрез изграждане на маломощни
синхронни подмрежи;
· за радиочестотните ленти 3950-4000 kHz,
5900-6200 kHz, 7200-7450 kHz, 9400-9900 kHz,
116 0 0 -1 210 0 k H z , 1 3 57 0 -1 3 8 7 0 k H z , 1 510 0 15800 kHz, 17480-17900 kHz, 18900-19020 kHz,
21450-21850 kHz и 25670-26100 kHz (къси вълни)
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да продължи работата за развитие на наземни
цифрови мрежи за радиоразпръскване на радиосигнали;
· за ра диочестот ната лента 174-230 MHz
(метров обхват) да продължи работата за насърчаване на внедряване на наземно цифрово
радиоразпръскване на радиосигнали по DAB
стандартите (T-DAB, T-DAB+);
· актуализиране на нормативната у редба
относно новите изисквания по отношение на
„задълженията за пренос“;
· изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния спектър вследствие на заключителните актове на
Световната конференция по радиосъобщения
през 2019 г. (WRC-19);
· продължаване на работата по подобряване
на ефективността на взаимодействието между
МТИТС, КРС, предприятията и МСД с цел успешно приключване на започналите процедури
по международна координация на спътникови
системи на геостационарната орбита;
· определяне в ННП на обхват от негеографски номера, който да може да се използва
за предоставянето на електронни съобщителни
услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги, по извънтериториален начин, с цел
навлизането и популяризирането на свързаните
устройства;
· проу чване на състоянието на широколентовите мрежи и инвестиционните планове
и определяне на цифрово изключени зони на
територията на страната, в които няма мрежи
с много голям капацитет;
· продължаване на усилията и предприемането на конкретни мерки за облекчаване на
административната тежест с цел стимулиране на
инвестициите в изграждането и разполагането
на електронни съобщителни мрежи с много голям капацитет и разгръщането им в национален
мащаб, в т.ч. точки за безжичен достъп с малък
обхват, както и насърчаване на съвместното
ползване на инфраструктура;
· насърчаване на прилагането на стандарти
и технически спецификации на европейски и
международни организации;
· стимулиране на въвеждането на изискванията за оперативна съвместимост за радиоприемниците за автомобили и потребителските
радиоприемници, както и потребителското оборудване за цифрова телевизия в съответствие
с актуализираната регулаторна рамка на ЕС;
· насърчаване на ефективното сътрудничество
и активното участие в процеса на стандартизация
посредством техническите комитети на БИС на
всички заинтересовани страни, включително
малки и средни предприятия, организации на
потребителите и различни организации, представляващи обществени интереси;
· актуализация на обхвата на универсалната
услуга, както и преценка на необходимостта
от продължаване на наложените задължения
за на личност на у ниверса лната елек т ронна
съобщителна услуга, вземайки предвид всички
допълнителни доказателства (включва анализ
на елементите от обхвата, като обществени те-
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лефони/точки за обществен достъп до гласови
услуги; указатели; телефонни справочни услуги), в случай че е налице услуга в определено
местоположение, за гласови съобщения, която
може да бъде осигурена при обичайни търговски
условия, на територията на страната или в различни части от нея; в случай че не е необходимо
продължаването на наложените задължения за
универсалната електронна съобщителна услуга,
определяне на най-ефикасния и целесъобразен
подход за гарантиране на достъпността и наличността (достъпа) в определено местоположение
на услуги за гласови съобщения;
· преценка на необходимостта от определяне
на предприятие за осигуряване на наличността на
универсалната електронна съобщителна услуга,
вземайки предвид резултатите от географското
проучване и при необходимост всички допълнителни доказателства, в случай че не е налице
услуга в определено местоположение, за подходящ широколентов достъп, която не може да
бъде осигурена при обичайни търговски условия
или посредством други възможни инструменти
на обществените политики на територията на
страната или в различни части от нея;
· надграж дане на Националната система
за спешни повиквания 112 за предоставяне на
услуги в съответствие с новите изисквания на
Европейския кодекс за електронни съобщения, в
т.ч. система за предупреждение на населението;
· наблюдаване на технологичното развитие на
електронните съобщителни услуги и по-конкретно на междуличностните услуги без номера с
оглед идентифициране на необходимостта от
повишаване на защитата на българските потребители на подобни услуги, в т.ч. от гледна
точка на осигуряване на свързаност „от край
до край“ съобразно националните специфики и
тенденции в потреблението на подобни услуги;
· извършване на наблюдение на пазара и
развитието на цените на регулираните международни съобщения в ЕС от страна на Комисията
за регулиране на съобщенията, като резултатите
са от значение за оценката на адекватността
на санкционните норми, в случай че е налице
трайна тенденция за субституция на услугата
от услуги, доставяни от доставчици на междуличностни съобщения без номера;
· продължаване на усилията за поддържане
на сигурността на обществените електронни
съобщителни мрежи и услуги, включително чрез
допълване на законодателството по отношение
на елементите, които следва да са предмет на
мерките за опазване на сигурността на мрежите
и услугите, както и на параметрите за определяне
на значимостта на въздействието от инцидент,
свързан със сигурността;
· продължаване на участието на български
представители в работата на комитети и работни групи на институциите на ЕС в областта на
електронните съобщения с цел пряко представяне
и защита на националните позиции, обмяна на
опит и сътрудничество при прилагане на законодателството на ЕС в сектора;
· концентриране върху развитието на двустранните отношения главно с държави, които
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представляват интерес за сектора на електронните съобщения в България, в частност продължаване на доброто сътрудничество относно
тарифите за роуминг услуги със страните от
Западните Балкани, както и проучване на възможностите за реализация на подобно успешно
сътрудничество с други „трети страни“ като
цяло, в сферата на електронните съобщения
(изграж дането на 5G транспортни коридори
Гърция – България – Сърбия);
· продължаване на взаимодействието с неправителствени структури, браншови и бизнес
организации, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии,
организации, защитаващи интересите на потребителите, научните и академичните среди с оглед
стимулиране на равнопоставено и ефективно
сътрудничество, обмен на информация, идеи и
добри практики в сектора.
5421

РЕШЕНИЕ № 397
ОТ 8 ЮЛИ 2019 Г.

за признаване на Сдружение „Национална
асоциация на хората с придобити увреждания“
за национално представителна организация
На основание чл. 92 от Закона за хората с
увреждания и чл. 18, ал. 1 и § 2 от преходните
и заключителните разпоредби на Правилника
за дейността и организацията на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,
реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 10, ал. 2
и 3 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция
на хората с увреж дания и критериите за
представителност на организациите на и за
хора с увреждания (отм., ДВ, бр. 49 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“ със
седалище и с адрес на управление в София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 94, регистрирано по описа на Софийския градски съд
под № 20642, том 428, стр. 55, по ф.д. № 31 от
2014 г., с ЕФН 2114000317, ЕИК по БУЛСТАТ
№ 176644027, за национално представителна
организация за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5422
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
НАРЕДБА № 4
от 8 юли 2019 г.

за финансово подпомагане на изграждането и
обновяването на спортни обекти – държавна
и общинска собственост
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за финансово подпомагане със
средства от бюджета на Министерството на
младежта и спорта на:
а) изграждане и обновяване на спортни
обекти – държавна и общинска собственост;
б) поддръжката и развитието на спортната
и материа лно-тех ническата база на държавните спортни училища, които включват
строителство, преустройство, реконстру кция и всички видове ремонт на държавните спортни училища и ползваните от тях
спортни обекти и съоръжения – държавна
и общинска собственост;
2. редът за отчитане пред министъра на
младежта и спорта на лицата, пол у чили
финансово подпомагане за дейностите по
т. 1, и за приемане на отчетите.
Чл. 2. (1) Финансовото подпомагане на
дейностите по чл. 1, т. 1 се извършва въз
основа на одобрен от министъра на младежта
и спорта проект.
(2) Проекти за финансово подпомагане
могат да се подават в следните периоди от
всяка календарна година: от 1 февруари до
31 март, от 1 май до 30 юни и от 1 октомври
до 30 ноември.
(3) При фи на нсово т о под пома га не с е
допуска съфинансиране на дейностите по
чл. 1, т. 1.
Чл. 3. Проекти за финансово подпомагане
на дейности по чл. 1, т. 1, финансирани от
други източници или по други програми, не
подлежат на финансиране по реда на тази
наредба.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Кандидатстване за финансово подпомагане
Чл. 4. (1) Проектите за финансово подпомагане за дейности по чл. 1, т. 1, буква „а“
се подават от следните лица, които ползват
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или на които са предоставени за управление
спортни обекти – държавна или общинска
собственост:
1. спортни федерации по чл. 18, ал. 2 от
ЗФВС, които:
а) са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1,
т. 1 от ЗФВС;
б) нямат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
в) са изпълнили задълженията си към
Министерството на младежта и спорта по
предходни договори;
2. спортни клубове по чл. 12, ал. 2 от
ЗФВС, които:
а) са регистрирани като сдружения с нестопанска цел в обществена полза;
б) са членове на лицензирана спортна
федерация и са вписани в регистъра по чл. 9,
ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
в) н ямат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
г) са изпълнили задълженията си към
Министерството на младежта и спорта по
предходни договори;
д) осъществяват дейности по чл. 17, ал. 1
от ЗФВС;
3. организациите по чл. 32, 33 и 39 от
ЗФВС, които:
а) са вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1,
т. 2 от ЗФВС – за организациите по чл. 33
и 39 от ЗФВС;
б) нямат подлежащи на принудително
изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
в) са изпълнили задълженията си към
Министерството на младежта и спорта по
предходни договори;
4. ведомства или общини, които са изпълнили задълженията си към Министерството
на младежта и спорта по предходни договори.
(2) Държавните спортни училища подават проекти за финансово подпомагане на
дейностите по чл. 1, т. 1, буква „б“.
Чл. 5. Спортните обекти, включени в проектите за финансово подпомагане, трябва да:
1. са държавна или общинска собственост;
2. нямат открита процедура за промяна на
собствеността, правото на управление или
за отдаване на концесия, както и висящо
съдебно производство относно правото на
собственост;
3. се ползват или да са с предоставено
право на управление по смисъла на Закона
за държавната собственост или Закона за
общинската собственост за срок, надхвър-
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лящ с не по-малко от две години срока за
реализация на проекта;
4. се ползват за организиране на една
или повече от следните дейности: спортни
занимания на гражданите и практикуване
на физическа активност и спорт; провеждане
на тренировъчна и състезателна дейност;
организиране на спортни състезания след
одобряване от съответната спортна федерация; провеждане на състезания от държавния
спортен календар; провеждане на учебнотренировъчна дейност на спортни училища
или студенти; за училищен или студентски
спорт или за спорт на ученици извън учебния план; за спорт във въоръжените сили,
в Националната служба за охрана; за спорт
за всички и за спорт на хора с увреждания;
5. имат развита инфраструктура или възможност за развитие на такава;
6. са включени в публичния регистър по
чл. 9, ал. 1, т. 3 от ЗФВС, в случай че са
изградени.
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 4, ал. 1 подават
проект за финансово подпомагане за изграждане и/или обновяване на спортен обект по
образец, утвърден от министъра на младежта
и спорта и публикуван на интернет страницата
на Министерството на младежта и спорта.
(2) Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 3 съгласуват проектите със съответните държавни
и общински органи и с лицето – собственик
на спортния обект или на което той е предоставен за управление.
Чл. 7. (1) Проектът по чл. 6 има следното
минимално съдържание:
1. подробно описание на строителните
дейности, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за
размера на исканите средства;
3. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на
проекта.
(2) Към проекта лицата по чл. 4, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 прилагат:
1. копие от вписан акт за собственост и
скица на имота;
2. копие от документа, удостоверяващ
предоставените на кандидата за финансово
подпомагане права върху имота, в случаите,
когато този документ е различен от акта за
собственост по т. 1;
3. копия от строителните книжа за обекта
в обема по ал. 4 или 5 в зависимост от вида
на строителните работи;
4. описание на обекта, включващ отделните сгради, обекти, спортни съоръжения,
прилежащи терени, придружено с актуален
снимков материал за състоянието на обекта;
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5. сп ис ък на спор т н и т е орга н иза ц и и,
ползващи обекта;
6. съгласие или решение от лицето – собственик на спортния обект или на което той
е предоставен за управление, за извършване
на предвидените строителни дейности и кандидатстване по реда на тази наредба – когато
е различно от лицето, кандидатстващо за
финансово подпомагане;
7. декларация по чл. 5, т. 2 от лицето – собственик на спортния обект или на което той
е предоставен за управление, че за спортния
обект няма открита процедура за промяна на
собствеността, правото на управление или за
отдаване на концесия, висящо съдебно производство относно правото на собственост,
както и че предназначението на спортния
обект няма да бъде променяно и същият
ще се ползва за целите на финансово подпомогнатия проект за срок не по-малък от
2 години след приключване на дейностите
по проекта;
8. у дос т оверен ие за а к т уа л но с ъс т ояние на кандидата, включително, че не е в
производство по ликвидация или несъстоятелност – когато не е вписан в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел;
9. решение на у правителни я орган на
кандидата за одобряване на проекта;
10. декларация, че дейностите, за които се
кандидатства, не са финансирани от други
източници или по други програми;
11. стойност на собствените средства, ако
такива са предвидени;
12. доказателства за финансовото обезпечаване и произхода на средствата по т. 11.
(3) Към проекта лицата по чл. 4, ал. 1,
т. 4 прилагат документите по ал. 2, т. 1, 2,
3, 4, 7, 10 и 11.
(4) За дейности, за които съгласно Закона
за устройство на територията (ЗУТ) не се
изисква издаване на разрешение за строеж,
се прилагат следните строителни книжа:
1. схема – архитектурно заснемане или
архитектурен план на сградата и на съответните помещения, които ще се ремонтират,
реконструират или модернизират;
2. обяснителна записка, описваща предвидените ремонтни дейности;
3. де т а й л на кол и че с т вено - с т ой но с т на
сметка по видове дейности;
4. документ, издаден от главния архитект
на общината, удостоверяващ, че за строителните дейности не се изисква издаване на
разрешение за строеж.
(5) За дейности, за които съгласно ЗУТ се
изисква издаване на разрешение за строеж,
се прилагат следните строителни книжа:
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1. идеен, технически или работен проект
съгласно ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за
обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.), придружен
от подробна количествено-стойностна сметка по видове строително-монтажни работи;
2. оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към
строежите или решение на съответния експертен съвет по устройство на територията;
3. разрешение за строеж;
4. остойностени технически спецификации
на оборудването и/или доставките, които
трябва да бъдат закупени по проекта, когато
е приложимо.
Чл. 8. (1) Държавните спортни училища
подават проект за финансово подпомагане на
дейности по чл. 1, т. 1, буква „б“ по образец,
утвърден съгласно чл. 6, ал. 1. Проектът има
следното минимално съдържание:
1. подробно описание на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение;
2. финансова и техническа обосновка за
размера на исканите средства;
3. прогноза за очаквания ефект от финансовото подпомагане и изпълнението на
проекта.
(2) Училищата по ал. 1 съгласуват проектите със съответните държавни и общински
органи и с лицето – собственик на спортния
обект или на което той е предоставен за
управление, когато последното не е Министерството на младежта и спорта.
(3) Към проекта се прилагат:
1. копие от вписан акт за собственост и
актуална скица на имота;
2. коп ие о т док у мен т, у дос т оверя ва щ
предоставените на училището права върху
имота, в случаите, когато този документ е
различен от акта за собственост по т. 1;
3. описание на училището, включващо
отделните сгради, съоръжения, прилежащи
площи и инфраструктура;
4. снимков материал за състоянието на
обекта, ако е приложимо;
5. съгласие от лицето – собственик на
имота или на което той е предоставен за
управление, за извършване на предвидените
строителни дейности и кандидатстване по
реда на тези правила, когато това лице не е
Министерството на младежта и спорта или
е различно от лицето, кандидатстващо за
финансово подпомагане;
6. декларация по чл. 5, т. 2 от лицето – собственик на спортния обект или на което той
е предоставен за управление, когато това
лице не е Министерството на младежта и
спорта, че за спортния обект няма открита
процед у ра за пром яна на собственост та,
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правото на управление или за отдаване на
кон цеси я, вися що с ъдебно п роизводс т во
относно правото на собственост, както и че
предназначението на спортния обект няма да
бъде променяно и същият ще се ползва за
целите на финансово подпомогнатия проект
за срок не по-малък от 2 години след приключване на дейностите по проекта;
7. копия от строителните книжа за обекта
съгласно чл. 7, ал. 4 или 5 в зависимост от
вида на строителните работи.
Чл. 9. (1) Проектите заедно с придружаващите ги документи, както и допълнително
представените документи по чл. 10, ал. 2, се
внасят в деловодството на Министерството
на младежта и спорта.
(2) Документите по ал. 1 се представят в
оригинал или заверен от кандидата препис.
(3) При промяна в обстоятелствата, които
се удостоверяват посредством документите
по ал. 1, кандидатите уведомяват министъра
на младежта и спорта в 7-дневен срок от
промяната.
Раздел II
Разглеждане на проектите
Чл. 10. (1) Министърът на младежта и
спорта със заповед назначава експертната
комисия, която в едномесечен срок от изтичане на последния ден от всеки период
по чл. 2, ал. 2 разглежда и се произнася по
проектите, постъпили в Министерството на
младежта и спорта през съответния период.
Със заповедта министърът на младежта и
спорта утвърждава правила за работата на
експертната комисия.
(2) При разглеждане на проектите експертната комисия може да изиска писмено
от кандидатите в срок 7 работни дни от
получаване на искането да представят допълнително документи и/или да отстранят
непълноти и/или несъответствия в проекта.
Уведом я ва не т о до с ъо т ве т н и я к а н д и дат,
съдържащо и указания за отстраняване на
непълноти и/или несъответствия, се осъществява чрез изпращане на съобщение от
комисията до кандидата на посочения от
него адрес на електронна поща и обявяване
на съобщението на интернет страницата на
Министерството на младежта и спорта.
(3) Експертната комисия преценява съответствието на всеки проект с нормативноустановените изисквания. Проектите, които
съответстват на нормативноустановените
изисквания, се допускат до финансово подпомагане.
Чл. 11. (1) За всяко от заседанията си експертната комисия съставя протокол, който
минимално съдържа:

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

1. състав на комисията;
2. опис на полу чените и разгледаните
проекти и придружаващите ги документи;
3. преценка за съответствие на всеки един
о т п роек т и т е с нормат и вноус та новен и т е
изисквания;
4. предложение до министъра на младежта
и спорта за допускане или недопускане до
финансово подпомагане на проектите въз
основа на преценката по т. 3.
(2) За всеки от проектите, съответстващи на нормативноустановените изисквания
и доп уснат и до финансово подпомагане,
комисията прави препоръка за подбор въз
основа на следните минимални критерии:
необходимост, целесъобразност, обществена
значимост и социален ефект на проектите.
(3) Решенията на експертната комисия
се вземат с мнозинство повече от половината от членовете є. Протоколът от всяко
заседание се подписва от всички членове
на комисията, като особените мнения се
оформят писмено и се прилагат към него,
и се представя на министъра на младежта
и спорта за утвърждаване.
Чл. 12. (1) Въз основа на протокола по
ч л. 11, а л. 1 минист ърът на м ла деж та и
спорта издава отделна заповед за всеки от
проектите, с която:
1. допуска проекта до финансово подпомагане и при наличие на бюджетна осигуреност определя един от следните начини
за финансово подпомагане:
а) провеждане на процедури от Министерството на младежта и спорта при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки;
б) директно финансиране;
2. отказва финансово подпомагане, когато
проектът не съответства на нормативноустановените изисквания.
(2) Кандидатите се уведомяват за заповедта
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.
Раздел III
Договори за финансово подпомагане
Ч л. 13. (1) В с л у ча и т е на фи на нс ово
подпомагане чрез директно финансиране
условията за предоставяне и изразходване
на средствата за финансово подпомагане се
уреждат с договор, сключен въз основа на
заповедта по чл. 12, ал. 1, т. 1, буква „б“.
Доп уснат и я т до фи на нсово под пома га не
проект и финансовият план за размера на
средствата за подпомаганите дейности са
неразделна част от договора.
(2) В договора по ал. 1 задължително се
уреждат:
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1. последиците от неизпълнение на задължението на лицето, получило финансово
подпомагане, за осигуряване на размера на
собствените средства по чл. 7, ал. 2, т. 11,
ако такива са предвидени за изпълнението
на проекта;
2. за дъл жението на лицето, пол у чи ло
финансово подпомагане, да осигури строителен и авторски надзор съгласно ЗУТ – в
приложимите случаи;
3. задължението на лицето, получило финансово подпомагане, да предоставя спортния
обект безвъзмездно за определено време за
дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС;
4. начинът на приемане на изпълнените
дейности по договора.
(3) При подписване на договора лицата,
получили финансово подпомагане, учредяват
в полза на Министерството на младежта и
спорта гаранция за изпълнение в размер
3 процента от стойността на финансовото
подпомагане, която се предоставя в една от
следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция, безусловна и неотменима и със срок на валидност 6 месеца
след изтичане на договора за финансово
подпомагане;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Чл. 14. Министерството на младежта и
спорта предоставя средствата за финансово
подпомагане в размери и срокове, посочени
в договора по чл. 13, ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 15. (1) Лицата, получили финансово
подпомагане въз основа на договор по чл. 13,
ал. 1, реализират проекта съгласно одобрените параметри, като изразходват средствата
по предназначение и представят отчети за
изпълнение на дейностите по проекта и за
изразходване на получените средства.
(2) Видът и съдържанието на отчетите по
ал. 1 заедно с придружаващите ги документи,
както и сроковете за съставянето и представянето им в Министерството на младежта и
спорта, се определят в договора.
(3) Министърът на младежта и спорта
може да изисква допълнително представяне на документи и информация, свързани с
изпълнението на договора.
Чл. 16. (1) Длъжностни лица от Министерството на младежта и спорта извършват
проверки на представените отчети по чл. 15,
ал. 1 и придружаващите ги документи, както
и проверки на място на извършените дейности
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за реализиране на проекта в изпълнение
на договора за финансово подпомагане. За
резултатите от проверките и за приемането
или неприемането на отчетите длъжностните лица съставят и подписват констативен
протокол.
(2) Констативният протокол по ал. 1 се
п редс та вя на м и н ис т ъра на м ла деж та и
спорта за утвърждаване.
Чл. 17. (1) Министърът на младежта и
спорта прекратява едностранно без предизвестие договора за финансово подпомагане
при наличието на някоя от предпоставките
по чл. 130, ал. 1 от ЗФВС, както и при:
1. прекратяване на дейността на лицето,
получило финансово подпомагане;
2. непредставяне на отчети за изпълнени
и финансирани етапи на проекта;
3. несъответствие меж ду отчетените и
действително извършените и/или одобрените
по проекта дейности.
(2) Лицата, чиито договори за финансово
подпомагане са прекратени по реда на ал. 1,
възстановяват в пълен размер предоставените
средства ведно със законоустановената лихва
считано от датата на подписване на договора.
Ч л. 18 . Л и цат а , пол у ч и л и фи на нс ово
подпомагане, възстановяват в пълен размер предоставените им средства, които не
са изразходвани по предназначение, заедно
със законната лихва считано от датата на
предоставянето им.
Чл. 19. Министърът на младежта и спорта
упражнява контрол върху лицата, получили
финансово подпомагане, в съответствие с
глави тринадесета и четиринадесета от ЗФВС.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Ведомства“ са ведомствата по смисъла на § 2 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост.
2. „Обновяване“ е основен ремонт и/или
реконструкция по смисъла на § 5, т. 42 и
44 от Закона за устройство на територията.
3. Пон я т и я т а „не о бход и мо с т “, „це ле съобразност“, „общест вена значимост“ и
„социален ефект“ за целите на чл. 11, ал. 2
следва да се разбират в контекста на основните политики на държавата в сферата на
физическото възпитание и спорта и принципите, залегнали в нормативната уредба
на обществените отношения в тази сфера,
и включват в съдържанието си най-малко
следния смисъл:
а) „необходимост“ – при наличие на спортен обект, нуждаещ се от ремонт или реконструкция, когато е налице обективна нужда
от подобряване на материално-техническото
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осигуряване на учебно-тренировъчния процес и участието в състезания на учениците,
както и участието на училищните отбори в
извънучилищни спортни прояви;
б) „целесъобразност“ – при наличие на
съответствие на проекта с поставените цели,
уместност, адекватност, полезност, икономичност и рационалност на използваните
средства;
в) „обществена значимост“:
аа) когато е планирано строителство на
спортен обект за трайно задоволяване на
общонационални потребности в областта на
физическата активност, физическото възпитание и спорта; или в места, където изцяло
липсват или са налице минимални или значително занижени условия за занимания с
физически упражнения и спорт, както и спорт
за деца и ученици; при наличие на нужда от
изграждане/доизграждане на спортен обект,
свързан с извършването и развитието на
общественополезна спортна дейност;
бб) когато се планира ремонт и/или реконструкция на спортен обект, който не отговаря
на съвременните изисквания по отношение
на материално-техническата база, остарял
е и/или е в недобро състояние;
г) „социален ефект“ – когато е планирано
строителство на спортен обект, с който ще се
създадат условия за занимания с физически
упражнения и спорт за: стимулиране развитието на детско-юношеския спорт; занимания
с адаптирани физически упражнения и спорт
за у ченици със специални образователни
потребности; на хора с увреж дания; у ченическия спорт, студентския спорт, както
и цялостната общественополезна спортна
дей но с т за подо бря ва не зд ра во с ловно т о
състояние на нацията.
§ 2. При липса на бюджетна осигуреност
проектите, преценени като съответстващи
на нормативноустановените изисквания и
допуснати до финансово подпомагане, могат
да бъдат финансово подпомогнати до изтичане
на календарната година, следваща годината
на подаване на проекта в Министерството
на младежта и спорта.
§ 3. Финансовото подпомагане чрез директно финансиране по реда на тази наредба
се предоставя само чрез банкови преводи
в левове.
§ 4. Информацията за наличие или липса
на задължения към държавата и общините
се събира по служебен път от длъжностни
лица при Министерството на младежта и
спорта по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
§ 5. Документите по чл. 7, ал. 4 и 5 към
проектите, недопуснати до финансово под-
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помагане, и към допуснатите до финансово
подпомагане проекти, но които не са финансово подпомогнати до изтичане на срока по
§ 2, могат да бъдат върнати на кандидатите
след подадено писмено искане от тях до
министъра на младежта и спорта.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 6. (1) Наредбата се издава на основание
чл. 128, ал. 3 и чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 128, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба
№ 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти
и съоръжения (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 51 и 72 от 2015 г.).
(2) Неприключилите до влизане в сила
на наредбата производства по отменената
Наредба № 2 от 2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на
спортни обекти и съоръжения (обн., ДВ,
бр. 40 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 51 и 72 от
2015 г.) се довършват по досегашния ред.
§ 7. Извън сроковете, посочени в чл. 2,
ал. 2 от тази наредба, проекти за финансово
подпомагане могат да бъдат подавани в двумесечен срок от влизането є в сила.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Стоян Андонов
5457

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда
и нормите за осигуряване на безплатна храна
и ободряващи напитки в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време (обн., ДВ,
бр. 30 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2016 г.
и бр. 85 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 4 думите „командирът
на бригада „Специални сили“ се заменят с
„командирът на Съвместното командване
на специалните операции“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 в края на изречението
се поставя запетая и се добавя „при спазване
на действащото законодателство“.
§ 3. Член 3а се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5417
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
1999 г. за регистраци я на гра ж данск ите
възду хоплавателни средства в Република
България (обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 7 от 2014 г.;
доп., бр. 85 от 2015 г.)
§ 1. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 21“ съюзът
„и“ се заличава и се поставя запетая, а след
цифрата „22“ се добавя „и чл. 30, ал. 2 и 3“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В § 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 37 от
2016 г. за авиационните оператори (обн.,
ДВ, бр. 87 от 2016 г.; изм., бр. 40 от 2018 г.;
изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.) след думите
„чл. 16а, т. 7 и 16“ се поставя запетая и се
добавя „чл. 30, ал. 2 и 3“.
§ 3. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 8 от 1999 г.
за определяне на летателната годност на
гражданските въздухоплавателни средства
в Република България (обн., ДВ, бр. 9 от
1999 г.; изм., бр. 7 от 2014 г.) след думите
„чл. 19“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след думите „чл. 24, ал. 5“ се
добавя „и чл. 30, ал. 2 и 3“.
§ 4. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 83 от 2014 г.
за условията и реда за предоставянето на
въздухоплавателните средства за ползване
на лизинг (ДВ, бр. 49 от 2014 г.) след думите
„чл. 10, ал. 13“ се добавя „и чл. 30, ал. 2 и 3“.
§ 5. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № H-1 от 2014 г.
за регистрация, първоначално определяне,
поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни
средства, обучение и издаване на свидетелства
за правоспособност на пилотите и контрола
върху тях (обн., ДВ, бр. 7 от 2014 г.; изм.,
бр. 40 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2018 г.)
след думите „чл. 19, 20, 22, 24, 25“ се добавя
„чл. 30, ал. 2 и 3“ и се поставя запетая.
Министър:
Росен Желязков
5458
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз
на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46
от 2011 г.; доп., бр. 44 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 24 от 2015 г. и бр. 78 от 2017 г.)
Параграф единствен. В § 2 от заключителните разпоредби съюзът „и“ преди думите
„Директива 2014/103/ЕС“ се заличава и се
поставя запетая, а в края на текста се добавя
„и Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията
от 23 ноември 2018 г. за изменение на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно
вътрешния превоз на опасни товари, за да се
вземе предвид научно-техническият прогрес
(ОВ L 299, 26/11/2018, стр. 58 – 59)“.
Министър:
Росен Желязков
5379

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни
средства и индивидуално одобряване на пътни
превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
(обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2014 г., бр. 17 от 2015 г. и бр. 98 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 25а думите „категории L, М,
N и О“ се заменят с „категории L7e, M, N,
О 2 , О 3 и О 4 “.
§ 2. Създава се чл. 25б:
„Чл. 25б. (1) При оборудване с обезопасителни колани на автобуси от категории М2
и М3, клас В, клас II и клас III, които не
са оборудвани фабрично с такива, техническата служба може да разработи методика
за изпитване с алтернативни изисквания за
проверки и/или изпитвания, определени на
основание регулаторен(ни) акт(ове), които да
удостоверяват съответствието на допълнително монтираните обезопасителни колани
на седа лк ите в автобуса с прилож имите
технически изисквания.
(2) Методиката за изпитване по ал. 1 се
одобрява по реда на чл. 30, ал. 6 – 14.“
§ 3. В чл. 26, ал. 1 след думите „технически служби“ се поставя запетая и се добавя
„само в техни собствени или наети сгради,
помещения и площадки, свързани с обхвата
на определянето им, посочени в удостоверението за определяне на техническа служба,
издадено по реда на чл. 138б – 138г от Закона
за движението по пътищата“.
§ 4. В чл. 30 се създават ал. 3 – 14:
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„(3) Проверките и/или изпитванията по
ал. 1 се извършват в съответствие с приложимите регулаторни актове.
(4) Когато за извършване на проверки
и/или изпитвания на ППС не е възможно
прилагането на приложим регулаторен акт,
тех ническата сл у жба може да разработи
методика за изпитване с алтернативни изисквания за проверки и/или изпитвания на
описаните в приложимия регулаторен акт,
които да удостоверяват съответствието на
представеното за изпитване ППС с изменение
в конструкцията с приложимите технически
изисквания.
(5) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет
ст раницата си списък на изменени я та в
конструкцията на ППС, за които е допустимо разработване на методика за изпитване
съгласно ал. 4.
(6) Методиката по ал. 4 трябва да съдържа
най-малко:
1. общи положения, включително област
на приложение;
2. регулаторен(ни) акт(ове), на основание
на който(ито) са определени алтернативните
изисквания за проверки и/или изпитвания и
когато има – други регулаторни актове или
добри практики;
3. метод за проверки и/или изпитвания,
включително технически средства за измерване и изпитване;
4. условия за провеждане на проверките
и/или изпитванията;
5. резултати от проверките и/или изпитванията, които се отразяват в протокол от
изпитване по образец на техническата служба;
6. описание на документацията, която ще
бъде издавана и съхранявана за доказателство към проверките и/или изпитванията.
(7) Техническата служба подава заявление
до изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ за
одобряване на методиката по ал. 4, за което
заплаща държавна такса, определена с акт
на Министерския съвет.
(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно
лице назначава комисия за разглеждане на
методиката.
(9) Комисията по ал. 8 проверява съответствието на методиката с изискванията
на ал. 4 и 6. За проверка на съответствието
комисията може да извърши проверка на
място в сградите, помещенията и площадките на техническата служба, където ще се
извършват дейностите по проверки и/или
изпитвания по предложената методика. При
проверката на място комисията проверява
съоръженията и оборудването за извършване
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на проверките и/или изпитванията и може да
поиска от техническата служба да извърши
конкретни проверки и/или изпитвания по
предложената методика.
(10) При установяване на несъответствия
или непълноти в методиката по ал. 4 комисията дава на техническата служба указания
за включване на допълнителни проверки и/
или изпитвания, както и за предоставяне на
допълнителна документация, която да удостоверява, че извършените проверки и/или
изпитвания удостоверяват съответствието на
ППС с приложимите технически изисквания,
и дава 10-дневен срок за отразяването им в
методиката.
(11) В срок от 20 работни дни от подаване на заявлението или отстраняване на
несъответствието или непълнотите по ал. 10
комисията изготвя доклад до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна а дминист раци я“ с предложение
за одобряване или отказ за одобряване на
методиката.
(12) В 10-дневен срок от изготвяне на
доклада по ал. 11 изпълнителният директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ или оправомощено от него
длъжностно лице одобрява методиката, когато тя отговаря на изискванията по ал. 4 и 6.
(13) В срока по ал. 12 изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено
от него длъжностно лице отказва да одобри
методиката, когато тя не отговаря на изискванията по ал. 4 и 6.
(14) Отказът по а л. 13 се мотивира и
подлежи на оспорване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
§ 5. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Техническите служби създават
техническа документация за ППС, за които
е подадено заявление по чл. 27, ал. 1.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа:
1. заявлението по чл. 27, ал. 1 и приложените към него документи;
2. протоколи от извършените проверки
и/или изпитвания;
3. технически док лади, свързани с измерванията и/или изпитванията, когато е
приложимо;
4. снимков материал на изпитваното ППС
и идентификационния му номер;
5. други документи или снимки, използвани за доказване на съот ветст вието на
ППС с приложимите регулаторни актове
или методиката по чл. 30, ал. 6.
(3) След извършване на проверките и/
или изпитванията на ППС с изменение в
конс т ру к ц и я та т ех н и ческ ата с л у жба по пълва необходимите данни за издаване на
протокола за изменение в конструкцията на
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ППС по образец (приложение № 2) в информационната система по чл. 49, ал. 1, чрез
информационната система прилага сканирано
копие на документ за регистрация или друг
документ, издаден от компетентен орган на
държавата, където ППС е регистрирано, от
който да е видна датата на неговата първа
регистрация, и дава заключение:
1. „допустимо изменение в конструкцията
на ППС“ – когато в резултат на извършените
проверки и/или изпитвания на ППС с изменение в конструкцията е установено съответствието му с приложимите регулаторни
актове или методиката по чл. 30, ал. 6, или
2. „недопустимо изменение в конструкцията на ППС“ – когато в резултат на извършените проверки и/или изпитвания на ППС с
изменение в конструкцията не е установено
съответствието му с приложимите регулаторни актове или методиката по чл. 30, ал. 6.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 техническата сл у жба писмено у ведом ява за явител я
за причините за недопустимо изменение в
конструкцията на ППС.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 определени
от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
длъжностни лица проверяват пълнотата на
въведените от техническата служба данни,
съо т ветст виет о на рег улат орни т е ак т ове
или методики по чл. 30, ал. 6 с обхвата, за
който техническата служба е определена,
и съответствието на използваните регулаторни актове или методики по чл. 30, ал. 6
с исканото изменение на конст ру к ци я та
на ППС. При извършване на проверката
длъжностните лица чрез информационната
система по чл. 49, ал. 1 могат да поискат от
техническата служба да представи част от
или цялата документация по ал. 2.
(6) В 10-дневен срок от попълване на
данните по ал. 3 лицето по ал. 5 чрез информационната система по чл. 49, ал. 1 дава
заключение, че въведените данни са:
1. „достатъчни и приложими за издаване
на протокол за изменение в конструкцията
на ППС“, или
2. „има пропуски или несъответствия и не
може да се издаде протокол за изменение в
конструкцията на ППС“, като посочва конкретните пропуски и/или несъответствия.
(7) В 5-дневен срок от заключението по
ал. 6, т. 2 техническата служба може да подаде
възражение за направеното заключение до
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(8) В 10-дневен срок от подаване на възражението по ал. 7 изпълнителният директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ издава решение за приемане
или отхвърляне на възражението.
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(9) Решението за отхвърляне на възражението по ал. 8 подлежи на оспорване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(10) В случаите по ал. 6, т. 1 техническата
служба издава протокол за изменение в конструкцията на ППС по образец (приложение
№ 2) в три екземпляра.
(11) Първият екземпляр от протокола по
ал. 10 се прилага към техническата документация по ал. 1, а останалите два екземпляра
от протокола се предоставят на заявителя.
(12) Техническата служба съхранява документацията по ал. 1 най-малко 10 години.
(13) При п р ек р ат я в а не н а дей но с т т а
техническата служба е длъжна да предаде
съх ран яваната док у ментаци я по а л. 1 на
Изпълнителна агенция „А втомобилна администрация“.“
§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят с
„ал. 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 31, ал. 1 в три екземпляра със заключение „допустимо изменение в конструкцията на ППС“ се заменят
с „реда на чл. 31, ал. 3 – 12“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Член 33 се отменя.
§ 8. Член 34 се отменя.
§ 9. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. четливо копие на документ за регистрация или друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, където ППС
е регистрирано, от който да е видна датата
на неговата първа регистрация;“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За документите по ал. 2, които не са
на български език, трябва да се приложи и
легализиран превод.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Заявлението по ал. 1 може да бъде
подадено и по електронен път по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 10. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 7“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Удостоверението по ал. 2 в електронен
вариант се предоставя на Министерството
на вътрешните работи за целите на регистрацията на ППС.“
§ 11. В чл. 38, ал. 1, т. 1 думите „ал. 5“
се заменят с „ал. 7“.
§ 12. В чл. 41 след думите „технически
сл у жби“ се поставя запета я и се добавя
„само в техни собствени или наети сгради,
помещения и площадки, свързани с обхвата
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на определянето им, посочени в удостоверението за определяне на техническа служба,
издадено по реда на чл. 138б – 138г от Закона
за движението по пътищата“.
§ 13. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Техническите служби създават
техническа документация за ППС, за които
е подадено заявление по чл. 42, ал. 1.
(2) Документацията по ал. 1 съдържа:
1. заявлението по чл. 42, ал. 1 и приложените към него документи;
2. протоколи от извършените проверки
и/или изпитвания;
3. технически док лади, свързани с измерванията и/или изпитванията, когато е
приложимо;
4. снимков материал на изпитваното ППС
и идентификационния му номер;
5. други документи или снимки, използвани за доказване на съот ветствието на
ППС с приложимите регулаторни актове
по чл. 40, ал. 1.
(3) След извършване на проверките и/или
изпитванията на ППС по чл. 1, т. 1, буква
„б“ техническата служба попълва необходимите данни за издаване на протокола за
идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква
„б“ по образец (приложение № 5) в информационната система по чл. 49, ал. 1, чрез
информационната система прилага сканирано
копие на документ за регистрация или друг
документ, издаден от компетентен орган на
държавата, където ППС е регистрирано, от
който да е видна датата на неговата първа
регистрация, и дава заключение:
1. „ППС съответства на приложимите
регулаторни актове и може да бъде регистрирано“ – когато в резултат на извършените
проверки и/или изпитвания на ППС по чл. 1,
т. 1, буква „б“ е установено съответствието
му с приложимите регулаторни актове по
чл. 40, ал. 1, или
2. „ППС не съответства на приложимите
регулаторни актове и не може да бъде регистрирано“ – когато в резултат на извършените
проверки и/или изпитвания на ППС по чл. 1,
т. 1, буква „б“ не е установено съответствието му с приложимите регулаторни актове
по чл. 40, ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 техническата
служба писмено уведомява заявителя за причините за несъответствие на ППС по чл. 1,
т. 1, буква „б“ с приложимите регулаторни
актове по чл. 40, ал. 1.
(5) В случаите по ал. 3, т. 1 определени
от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
длъжностни лица проверяват пълнотата на
въведените от техническата служба данни,
съответствието на регулаторните актове по
чл. 40, ал. 1 с обхвата, за който техническата
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служба е определена, и съответствието на
използваните регулаторни актове по чл. 40,
ал. 1 с исканото индивидуално одобряване на
ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“. При извършване на проверката длъжностните лица чрез
информационната система по чл. 49, ал. 1
могат да поискат от техническата служба да
представи част от или цялата документация
по ал. 2.
(6) В 10-дневен срок от попълване на
данните по ал. 3 лицето по ал. 5 чрез информационната система по чл. 49, ал. 1 дава
заключение, че въведените данни са:
1. „достатъчни и приложими за издаване
на протокол за идентификация на ППС по
чл. 1, т. 1, буква „б“, или
2. „има пропуски или несъответствия и
не може да се издаде протокол за идентификация на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“,
като посочва конкретните пропуски и/или
несъответствия.
(7) В 5-дневен срок от заключението по
ал. 6, т. 2 техническата служба може да подаде
възражение за направеното заключение до
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(8) В 10-дневен срок от подаване на възражението по ал. 7 изпълнителният директор
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ издава решение за приемане
или отхвърляне на възражението.
(9) Решението за отхвърляне на възражението по ал. 8 подлежи на оспорване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(10) В случаите по ал. 6, т. 1 техническата
служба издава протокол за идентификация
на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ (приложение
№ 5) в три екземпляра.
(11) Първият екземпляр от протокола по
ал. 10 се прилага към техническата документация по ал. 1, а останалите два екземпляра
от протокола се предоставят на заявителя.
(12) Техническата служба съхранява документацията по ал. 1 най-малко 10 години.
(13) При п р ек р ат я в а не н а дей но с т т а
техническата служба е длъжна да предаде
съх ран яваната док у ментаци я по а л. 1 на
Изпълнителна агенция „А втомобилна администрация“.“
§ 14. Член 44 се отменя.
§ 15. Член 45 се отменя.
§ 16. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) В случаите по чл. 43, ал. 3, т. 2
след отстраняване на причините за несъответствието на ППС по чл. 1, т. 1, буква „б“ с
приложимите регулаторни актове по чл. 40,
ал. 1 заявителят може да предостави ППС
в техническата служба за повторен преглед
за идентификация, проверки и/или изпитвания за установяване на съответствието му с
приложимите регулаторни актове.
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(2) Когато в резултат на извършения повторен преглед за идентификация, проверки
и/или изпитвания на ППС по чл. 1, т. 1,
буква „б“ е установено съответствието му с
приложимите регулаторни актове по чл. 40,
ал. 1, техническата служба издава протокол
по реда на чл. 43, ал. 3 – 11.
(3) Когато в резултат на извършения повторен преглед за идентификация, проверки
и/или изпитвания на ППС по чл. 1, т. 1,
буква „б“ не е установено съответствието
му с приложимите регулаторни актове по
чл. 40, ал. 1, техническата служба писмено
уведомява заявителя, че ППС не съответства на приложимите регулаторни актове по
причини, които се посочват изчерпателно и
подробно.“
§ 17. Член 48 се отменя.
§ 18. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа информационна система, съдържаща
база данни с информация за техническите
служби по чл. 26, ал. 1 и чл. 41 и издадените
протоколи по чл. 31 и 43.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната
система по ал. 1 на лицата, определени за
технически служби по реда на чл. 138б – 138г
от Закона за движението по пътищата.
(3) Достъпът до информационната система
по ал. 1 се прекратява с прекратяване на
правата, произтичащи от удостоверението
за определяне на техническа служба по реда
на чл. 138г, ал. 10 от Закона за движението
по пътищата.
(4) Базата данни от информационната
система по ал. 1 по отношение на определените технически служби и техния обхват
е публично достъпна.“
§ 19. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. четливо копие на документ за регистрация или друг документ, издаден от компетентен орган на държавата, където ППС
е регистрирано, от който да е видна датата
на неговата първа регистрация;“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За документите по ал. 2, които не са
на български език, трябва да се приложи и
легализиран превод.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Заявлението по ал. 1 може да бъде
подадено и по електронен път по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 20. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 в основния текст думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 6“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Удостоверението по ал. 2 в електронен
вариант се предоставя на Министерството
на вътрешните работи за целите на регистрацията на ППС.“
§ 21. В чл. 52, ал. 1, т. 1 думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 6“.
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Регулаторен акт“ е понятие по смисъла
на § 6, т. 66 от допълнителните разпоредби
на Закона за движението по пътищата.“
2. Създава се т. 15:
„15. „Алтернативни изисквания“ са технически изисквания, с които се осигурява
ниво на безопасност за движението по пътищата и опазване на околната среда, което е
равностойно до степен, която е практически
възможна, на нивото, осигурявано от приложимите регулаторни актове.“
§ 23. В приложение № 1б към чл. 25а, т. 2,
раздел II��������������������������������
����������������������������������
„Изисквания към дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба
и съединителя от мястото на преподавателя“
т. 6.3, 6.3.1 и 6.3.2 се изменят така:
„6.3. За превозни средства от категория L7e:
6.3.1. Двете спирачки – 44 %.
6.3.2. Спирачка на задните колела – 25 %.“
§ 24. В приложение № 1в към чл. 26, ал. 9
се правят следните изменения:
1. В раздел I „Необходими документи“
думите „АМ, А1, А2, А“ и запетаята след
тях се заличават.
2. В раздел II „Методика за извършване
на проверките на превозните средства за
обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на
МПС“ се правят следните изменения:
а) в таблицата:
аа) в ред 3 запетаята и думите „Учебен
мотоциклет“ се заличават;
бб) в ред 10 думите „А1“ и запетаята след
тях се заличават;
вв) редове 23 – 26 се заличават;
б) в забележка 3 думите „А1“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 25. В приложение № 2 към чл. 31, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Думите „към чл. 31, ал. 1“ се заменят
с „към чл. 31, ал. 3“.
2. Точка IV се изменя така:
„IV. Описание на приложените документи
от заявителя:
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
.....................................................................
................................................................... “
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3. Точка V се изменя така:
„������������������������������������
V�����������������������������������
. Извършени проверки и/или изпитвания на ППС:
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
.....................................................................
.....................................................................
А дреси на сградите, помещенията и площадките, в които са извършени проверките
и/или изпитванията на ППС (*):
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
.....................................................................
.....................................................................
(*) По с оч в ат с е а д р е с и т е н а в с и ч к и
сгради, помещения и площадки, в които са
извършени всяка една от проверките и/или
изпитванията на ППС.“
§ 26. В приложение № 4 към чл. 37, ал. 2 в
раздел 1 след т. 0.12 се създават т. 0.13 и 0.14:
„0.13. Тех н и че ск а с л у жба , извърш и ла
проверките и/или изпитванията на ППС: .....
0.14. Номер и дата на протокола: .......... “
§ 27. В п ри ложен ие № 5 к ъм ч л. 43,
ал. 1, т. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „към чл. 43, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 43, ал. 3“.
2. След т. 0.12 се създава т. III:
„�����������������������������������������
III��������������������������������������
. Данни за адресите на сградите, помещенията и площадките, в които са извършени
прегледите за идентификация, проверките
и/или изпитванията на ППС:
1. ..................................................................
2. .................................................................
3. ..................................................................
.....................................................................
................................................................... “
3. В таблицата „Приложими технически
изисквания (за категории M����������������
�����������������
, ��������������
N�������������
и ����������
O���������
)“, в колона „Забележка“ се добавя „(5 )“ и в бележки
под черта се създава бележка 5:
„(5 ) Посочва се адресът на сградите, помещенията и площадките, в които е извършен
прегледът за идентификация, проверките и/
или изпитванията на ППС за установяване
на съответствието му с приложимия регулаторен акт.“
4. В таблицата „Приложими технически
изисквания (за категория L�����������������
������������������
)“, в колона „Забележка“ се добавя „(5 )“ и в бележки под
черта се създава бележка 5:
„(5 ) Посочва се адресът на сградите, помещенията и площадките, в които е извършен
прегледът за идентификация, проверките и/
или изпитванията на ППС за установяване
на съответствието му с приложимия регулаторен акт.“
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§ 28. В приложение № 7 към чл. 51, ал. 2 в
раздел 1 след т. 0.12 се създават т. 0.13 и 0.14:
„0.13. Тех н и че ск а с л у жба , извърш и ла
прегледа за идентификация, проверките и/
или изпитванията на ППС: ..........................
0.14. Номер и дата на протокола: .......... “
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. В чл. 26, ал. 3, т. 2 от Наредба № 37
от 2002 г. за условията и реда за обучение
на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и условията и реда за издаване
на разрешение за тяхното обу чение (ДВ,
бр. 82 от 2002 г.) след думите „оборудване
на ППС“ се добавя „от категории L7e, М,
N, О 2 , O 3 и O 4 “.
§ 30. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Наредба № 60 от 2009 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от
2009 г.) се създава § 6а:
„§ 6а. (1) За нови превозни средства, които
по отношение на емисиите отговарят наймалко на граничните стойности на емисиите
на замърсителите, описани в таблица 1 от
приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007
или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83
на ИКЕ на ООН, серия от изменения 06, и
които отговарят на останалите алтернативни изисквания за съответната категория,
изброени в допълнение № 3 към част 1 на
приложение № 10, може да бъде издадено
удостоверение за индивидуално одобряване
на ново превозно средство до 30 септември
2019 г.
(2) Превозните средства, за които има
издадено удостоверение за индивидуално одобряване на ново превозно средство съгласно
условията на ал. 1 могат да се регистрират
в срок до 3 месеца от датата на издаване на
удостоверението.“
§ 31. Заявленията за издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на
регистрирано пътно превозно средство и
удостоверение за индивидуално одобряване
на пътно превозно средство, регистрирано
извън държавите – членки на Европейския
съюз, дру га държава – ст рана по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или Конфедерация Швейцария,
постъпили до влизането в сила на § 5 и 13,
се разглеждат по досегашния ред.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 3, § 5 – 21, § 25 – 28, които
влизат в сила шест месеца след датата на
влизане в сила на наредбата.
Министър:
Росен Желязков
5459
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 67
от 4 юли 2019 г.

за реда за регистрация на застрахователните
посредници по електронен път
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
редът и начинът за подаване на документи
за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12
от Закона за Комисията за финансов надзор
(ЗКФН) на застрахователни посредници по
електронен път.
(2) Искане за вписване на застрахователен
брокер може да се подаде по реда на тази наредба. Приложения и допълнителна информация
към искане за вписване на застрахователен
брокер, подадено по реда на тази наредба,
могат да се подават и на хартиен носител.
(3) Искане за вписване на застрахователен агент по чл. 319, ал. 2, изречение първо
от Кодекса за застраховането (КЗ) и искане
за регистрация на посредник, предлагащ застрахователни продукти по чл. 321б, ал. 3 във
връзка с чл. 319, ал. 2, изречение първо от
КЗ, се подава само по реда на тази наредба.
(4) Искане за вписване на застрахователен
агент по чл. 319, ал. 2, изречение второ от КЗ
и на посредник, предлагащ застрахователни
продукти по чл. 321б, ал. 3 във връзка с чл. 319,
ал. 2, изречение второ от КЗ, може да се
подаде по реда на тази наредба. Приложения
и допълнителна информация към искане за
вписване по изречение първо, подадено по
реда на тази наредба, могат да се подават и
на хартиен носител.
Регистрация на застрахователен брокер
Чл. 2. Искане за вписване на застрахователен брокер по електронна поща се подава
по образец приложение № 1.1 (за заявителите
юридически лица), съответно приложение
№ 1.2 (за заявителите еднолични търговци)
към тази наредба. Искането може да се подаде
и на интернет страницата на Комисията за
финансов надзор чрез попълване на публикуван формуляр.
Регистрация на застрахователен агент
Чл. 3. (1) Подаването на искане за вписване
на застрахователен агент в регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 12 от ЗКФН, както и за промяна на
вписани по партидата на агента обстоятелства се извършва посредством Онлайн портал – Застрахователни агенти и посредници,
предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност (Онлайн портал).
(2) За подаване на искане за вписване
на застрахователни агенти и за извършване
на промяна във вписани обстоятелства в
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регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН се
извършва регистрация на застрахователя и
на определени служители на застрахователя
в Онлайн портала по ал. 1. Регистрацията и
другите изисквания за използване на портала
се определят с Ръководство за потребителя – приложение № 3 към настоящата наредба.
(3) За установяване съответствието на лицето, с което застрахователят възнамерява да
сключи договор за застрахователно агентство,
с изискванията по глава Тридесет и първа от
КЗ застрахователят извършва проверка на
съответните документи по чл. 307 от КЗ, въз
основа на които е установено спазването на
чл. 318, ал. 1 от КЗ. Когато за установяването
на определени обстоятелства не са предвидени
официални документи, същите се установяват
с декларация от лицето.
(4) След извършване на проверка по чл. 318,
ал. 1 от КЗ застрахователят посредством регистриран служител по ал. 2 подава искане за
вписване на застрахователен агент в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Подаването
на искането за вписване се смята за удостоверяване, че е извършена проверка по чл. 318,
ал. 1 от КЗ и че съответното лице отговаря
на изискванията по чл. 318, ал. 1 от КЗ.
(5) Подаването на искания за вписване се
извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 4.1. Агенти ЮЛ – добавяне на нови договори;
2. Приложение № 4.2. Агенти ЕТ – добавяне
на нови договори;
3. Приложение № 4.3. Агенти ФЛ – добавяне на нови договори.
(6) Подаване на искания за вписване на
промени във вписаните обстоятелства се извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 4.4. Агенти ЮЛ – прекратяване/корекция на договори;
2. Приложение № 4.5. Агенти ЕТ – прекратяване/корекция на договори;
3. Приложение № 4.6. Агенти ФЛ – прекратяване/корекция на договори;
4. Приложение № 4.7. Агенти ЮЛ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/
премахване;
5. Приложение № 4.8. Агенти ЕТ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/
премахване;
6. Приложение № 4.9. Агенти ФЛ – корекция на предлаганите застраховки добавяне/
премахване.
(7) Приложенията по ал. 5 и 6 се попълват
съобразно Указания във връзка с попълването и представянето в Комисията за финансов надзор на данни за застрахователните
агенти – приложение № 5. Номенклатурата
на застрахователите се определя от Комисията за финансов надзор и се публикува на
страницата є в интернет. Съдържанието на
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„Класовете застраховки“ се определя съгласно
приложение № 6.
(8) След прикачване на искането в Онлайн
портала системата извършва автоматична
проверка на съдържанието му. При констатирани нередовности в попълването на информацията системата отказва да валидира
искането, не допуска неговото подписване и
извежда съобщение за грешка.
(9) При точно попълване на искането
системата валидира съдържанието му и позволява то да бъде подписано с квалифициран
електронен подпис и подадено.
(10) При успешно подаване на искането
системата го регистрира с входящ номер и
отразява съответните промени в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
Регистрация на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност
Чл. 4. (1) Подаването на искане за вписване на посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН, както
и за промяна на вписани обстоятелства, се
извършва посредством Онлайн портала по
чл. 3, ал. 1.
(2) За подаване на искане за вписване на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, и за извършване на промяна във вписани обстоятелства
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН
се извършва регистрация на застрахователя и
на определени служители на застрахователя
в портала по чл. 3, ал. 1. Регистрацията и
другите изисквания за използване на портала
се определят с Ръководство за потребителя – приложение № 3 към настоящата наредба.
(3) За установяване съответствието на
лицето, с което застрахователят възнамерява да сключи договор за посредничество, с
изискванията по глава Тридесет и първа „а“
във връзка с глава Тридесет и първа от КЗ
застрахователят извършва проверка на съответните документи по чл. 307 от КЗ, въз
основа на които е установено спазването на
чл. 318, ал. 1 от КЗ. Когато за установяването
на определени обстоятелства не са предвидени
официални документи, същите се установяват
с декларация от лицето.
(4) След извършване на проверка по чл. 321б,
ал. 3 във връзка с чл. 318, ал. 1 и с чл. 321б,
ал. 1 и 2 от КЗ застрахователят посредством
регистриран служител по ал. 2 подава искане за вписване на посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна
дейност, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от
ЗКФН. Подаването на искането за вписване
се смята за удостоверяване, че е извършена
проверка по чл. 321б, ал. 3 във връзка с чл. 318,
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ал. 1 от КЗ и че съответното лице отговаря
на изискванията по чл. 318, ал. 1 във връзка
чл. 321б, ал. 1 и 2 от КЗ.
(5) Подаването на искания за вписване се
извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 7.1. Посредници ДД
ЮЛ – добавяне на нови договори;
2. Приложение № 7.2. Посредници ДД
ЕТ – добавяне на нови договори;
3. Приложение № 7.3. Посредници ДД
ФЛ – добавяне на нови договори.
(6) Подаване на искания за вписване на
промени във вписаните обстоятелства се извършва по образци съгласно:
1. Приложение № 7.4. Посредници ДД
ЮЛ – прекратяване/корекция на договори;
2. Приложение № 7.5. Посредници ДД
ЕТ – прекратяване/корекция на договори;
3. Приложение № 7.6. Посредници ДД
ФЛ – прекратяване/корекция на договори;
4. Приложение № 7.7. Посредници ДД
ЮЛ – корекция на предлаганите застраховки
добавяне/премахване;
5. Приложение № 7.8. Посредници ДД
ЕТ – корекция на предлаганите застраховки
добавяне/премахване;
6. Приложение № 7.9. Посредници ДД
ФЛ – корекция на предлаганите застраховки
добавяне/премахване.
(7) Приложенията по ал. 5 и 6 се попълват
съобразно Указания във връзка с попълването
и представянето в Комисията за финансов
надзор на данни за посредници, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност – приложение № 8. Номенклатурата
на застрахователите се определя от Комисията за финансов надзор и се публикува на
страницата є в интернет. Съдържанието на
„Класовете застраховки“ се определя съгласно
приложение № 6.
(8) След прикачване на искането в Онлайн
портала системата извършва автоматична
проверка на съдържанието му. При констатирани нередовности в попълването на информацията системата отказва да валидира
искането, не допуска неговото подписване и
извежда съобщение за грешка.
(9) При точно попълване на искането
системата валидира съдържанието му и позволява то да бъде подписано с квалифициран
електронен подпис и подадено.
(10) При успешно подаване на искането
системата го регистрира с входящ номер и
отразява съответните промени в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.
Надзор
Чл. 5. (1) При подаване на исканията по
чл. 3 и 4 застрахователят попълва изискуемата
информация вярно, точно и изчерпателно.
(2) Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник-председател, ръко-
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водещ управление „Застрахователен надзор“, в
рамките на своите правомощия осъществява
надзор за спазване на задълженията на застрахователя във връзка с регистрацията на
застрахователните агенти и посредниците,
предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност.
Регистрация на застрахователен агент или
на посредник, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност, извършващ посредничество за застрахователи
от други държави – членки на Европейския
съюз, който извършва дейност в Република
България при условията на свободата за
предоставяне на услуги
Чл. 6. Искане за вписване на застрахователен агент или на посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна дейност, извършващ посредничество за
застраховател от друга държава – членка на
Европейския съюз, който извършва дейност
в Република България при условията на свободата за предоставяне на услуги, се подава
по електронна поща по образец приложение
№ 9.1 (за заявителите юридически лица) или
приложение № 9.2 (за заявителите еднолични
търговци), или приложение № 9.3 (за заявителите физически лица) към тази наредба.
Искането може да се подаде и на интернет
страницата на Комисията за финансов надзор
чрез попълване на публикуван формуляр.
Административнонаказателна разпоредба
Чл. 7. (1) Лицата, които са извършили нарушения на наредбата, както и лицата, които са
допуснали извършването на нарушения на тази
наредба, се наказват съгласно чл. 644 от КЗ.
(2) Актовете за констатираните нарушения
на наредбата се съставят от упълномощени
от заместник-председателя длъжностни лица,
а наказателните постановления се издават от
заместник-председателя.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) Всички документи на чужд език,
представени по реда на тази наредба, трябва
да отговарят на изискванията на § 3 от допълнителните разпоредби на КЗ.
(2) Образците по тази наредба се попълват на български език, а в електронен вид се
подписват с квалифициран електронен подпис
съгласно Закона за електронния документ и
електронните удостоверителни услуги.
§ 2. При подаване на искане за вписване на
застрахователен брокер или на застрахователен
агент по чл. 319, ал. 2, изречение второ от КЗ
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по електронна поща се използват образците
по наредбата, прилага се редът по Закона за
електронното управление, като адресът на
електронната поща за подаване на заявленията
се обявява на интернет страницата на комисията. При подаване на искане за вписване на
застрахователен брокер или на застрахователен
агент по чл. 319, ал. 2, изречение второ от
КЗ на хартиен носител може да се използват
образците по наредбата.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) В срок до два месеца след датата
на влизане в сила на наредбата исканията по
чл. 3 за вписване в Онлайн портала се подават
по реда на Заповед № 198 от 27.06.2017 г. на
заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.
(2) В срок до два месеца след датата на
влизане в сила на наредбата исканията по
чл. 4 се подават по електронна поща с квалифициран електронен подпис с реквизитите по
приложение № 7 при спазване на указанията
по приложение № 8.
§ 4. В Наредба № 15 от 2004 г. за воденето
и съхраняването 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.; изм. и доп.,
бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г., бр. 63
и 68 от 2008 г.; изм., бр. 13 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от 2014 г.,
бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 14 се изменя така:
„14. застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност;“.
2. В чл. 4, ал. 3 след думите „търговския
регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
3. В чл. 14, ал. 1, т. 26 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел“.
4. В чл. 17, ал. 5 след думите „търговския
регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
5. В чл. 25 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 20 думата „вид“ се заменя с
„клас“;
б) в ал. 3, т. 3 думата „видовете“ се заменя
с „класовете“;
в) в ал. 4, т. 1 думата „видовете“ се заменя
с „класовете“.
6. Заглавието на раздел X се изменя така:
„Обстоятелства, подлежащи на вписване
в регистъра на застрахователните брокери,
застрахователните агенти и подлежащите
на регистрация посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна
дейност“.
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7. В чл. 27:
а) в ал.3:
аа) в основния текст след думите „юридическ и лица“ се добавя „и посредници,
предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност – юридически лица,“;
бб) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. наименованието, седалището и адресът
на управление на застрахователя по чл. 315,
ал. 1 КЗ, с когото застрахователният агент,
съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,
има сключен договор (за застрахователите от
регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 ЗКФН се вписва
само наименованието), датата на сключването, съответно датата на прекратяването на
договора, както и класовете застраховки, по
които извършва посредничество;
2. данните по т. 1 за другите застрахователи,
с които застрахователният агент, съответно
посредникът, предлагащ заст ра хователни
продукти като допълнителна дейност, има
сключен договор в съответствие с чл. 315,
ал. 2 КЗ, датата на сключването, съответно
датата на прекратяването на договора, както
и класовете застраховки, по които извършва
посредничество;“
вв) точка 4 се изменя така:
„4. наименованието на застрахователя, при
когото застрахователният агент, съответно
посредникът, предлагащ заст ра хователни
продукти като допълнителна дейност, е застрахован по реда на чл. 316, ал. 2 КЗ, и срокът
на застраховката, съответно декларацията от
застрахователя, за когото застрахователният
агент, съответно посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна
дейност, посредничи, за поемане на пълна
отговорност за неговите действия като посредник, датата на издаването є и нейният
срок, ако декларацията е срочна;“
гг) в т. 5 след думите „застрахователният
агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност,“;
дд) в т. 6 след думите „застрахователният
агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно посредникът, предлагащ застрахователни
продукти като допълнителна дейност,“;
ее) в т. 7 след думите „застрахователния
агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно на посредника, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност,“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) За застрахователните агенти, съответно посредници, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност – еднолични търговци, в регистъра се вписват
относимите обстоятелства по чл. 14, както и
обстоятелствата по ал. 3.“
в) в ал. 5:
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аа) в основния текст след думите „физически
лица“ се добавя „и посредниците, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност – физически лица,“;
бб) в т. 3 след думите „застрахователния
агент“ се поставя запетая и се добавя „съответно на посредника, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност“;
г) в ал. 6:
аа) основният текст се изменя така:
„(6) За застрахователните посредници,
съответно за посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна
дейност, от друга държава членка в регистъра
се вписват:“;
бб) точка 5 се изменя така:
„5. наименованието на застрахователя (застрахователите), от името и за сметка на когото
посредникът извършва посредничество – за
застрахователните посредници, съответно
посредниците, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност, които са
обвързани с един или повече застрахователи;“
вв) в т. 6 думата „застрахователно“ се
заличава;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) За посредниците по ал. 6 не се прилага чл. 14. За застрахователните агенти и
посредниците, предлагащи застрахователни
прод у кти като допълнителна дейност по
ал. 3 – 5, не се прилага чл. 14, ал. 1, т. 7 – 21.“
§ 5. (1) Тази наредба се издава на основание
чл. 296, ал. 8 от Кодекса за застраховането.
(2) На основание чл. 5, ал. 4 от Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов надзор
и за подлежащите на вписване обстоятелства
тази наредба определя задължителни електронни регистрационни форми при заявление за
регистрация на застрахователни брокери по
интернет. На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 5,
ал. 4 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето
и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства тази наредба определя,
че вписванията в регистъра на застрахователните агенти и на посредниците, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност по чл. 319, ал. 2, изречение първо от
Кодекса за застраховането, и промените в
тези вписвания се осъществяват изцяло по
електронен път, и определя задължителни
електронни регистрационни форми за тези
вписвания.
(3) Наредбата е приета с Решение № 845-Н
от 4.07.2019 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
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Приложение № 1.1
към чл. 2
Искане за вписване на застрахователен брокер
юридическо лице
ДО КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ИСК АНЕ ЗА ВПИСВАНЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР
ПО ЧЛ. 307, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
от ………………………........… ........................................ ,
(фирма на заявителя) (правно-организационна
форма)
ЕИК или код по БУЛСТАТ ..................................
.................................................................................. ,
ИКПС (LEI code, ако е наличен) ........................
.................................................................................. ,
със седалище ........................................., адрес на
управление ..............................................................
.................................................................................. ,
представлявано от ..................................................
...................................................................................
.................................................................................. ,
(имена на законен представител или пълнимощник
на заявителя съгласно документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ....................................................... ,
адрес за кореспонденция ..................................... ,
телефон …………., факс ................. (ако е наличен),
електронен адрес (e-mail) .................................... ,
електронна страница в интернет (Web-site) ......
(ако е налична).
Забележки: Попълването на всяко поле е задължително. Когато полето е маркирано като „ако е
наличен/на“, при липса на съответната информация
се вписва „няма“.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Желая представляваното от мен юридическо
лице да извършва дейност като застрахователен
брокер и моля същото да бъде вписано в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВПИСВАНЕТО:
1. списък на седалищата и адресите на офисите и клоновете (съгласно приложение № 2): .....
2. дата на учредяване: .....................................
3. начин на учредяване: ..................................
4. предмет на дейност: ....................................
5. срок на учредяване: .......... (ако има такъв)
6. размер на капитала: .....................................
7. брой на акциите/дяловете: ..........................
8. номинална стойност на акция/дял: ..........
9. вид, класове акции и права по тях, включително особени права и привилегии, ако такива
са предвидени (за акционерните дружества и
командитните дружества с акции):
...................................................................................
...................................................................................
10. ред за прехвърляне на акциите, съответно
дяловете: .................................................................
...................................................................................
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11. начин на представляване: .........................
...................................................................................
12. органи на управление и контрол: ............
...................................................................................
13. имена на членове на контролни органи (за
членове юридически лица: наименование, ЕИК,
седалище адрес на управление):
...................................................................................
...................................................................................
14. имена на физически лица, които представл яват юридическ ите лица в членове на
контролните органи:
...................................................................................
15. други регистри на КФН, в които се води
лицето: .....................................................................
...................................................................................
Забележка. Попълването на всяко поле е задължително. Когато информацията не е приложима за
съответното юридическо лице, се вписва „няма“.
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II. ИНФОРМ А ЦИ Я ЗА ПРЕЦЕНК А Н А
УСЛОВИЯТА ЗА ВПИСВАНЕ
1. Декларации:
1.1. представляваното от мен юридическо
лице, членовете на неговите управителни и контролни органи, другите лица, оправомощени да
го управляват и представляват, и назначените
служители, които непосредствено се предвижда
да бъдат заети с дейност по застрахователно
посредничество, не извършват дейност като
застрахователен агент;
1.2. представляваното от мен дружество (кооперация) не е съдружник, акционер или член на
управителен орган на юридическо лице, което е
застрахователен агент.
2. Членове на управителния орган на представляваното от мен юридическо лице и другите лица, оправомощени да го управляват или
представляват, са:

Номер Имена/наименование Юридиче- Личен Вид на личния Длъжност Определено да отпо ред съгласно документ за ско лице номер номер (ЕГН/ЛН/
говаря за и да упрасамоличност/регис(да/не)
ЛНЧ/ЕИК, ковлява дейността по
трация
гато е друг, да се
разпрост ранение
посочи изрично)
на застрахователни
продукти (да/не)
Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.
2. Подлежат на обявяване: членовете на управителни органи, членовете на контролни органи; прокуристи, търговски пълномощници; други лица, които по силата на закон, устав или друг учредителен акт
имат правомощия да управляват или представляват дружеството (лица с представителна власт по силата
на пълномощно не подлежат на обявяване).
3. Когато в съответен ред е вписано юридическо лице, следващите редове да се маркират с номер по ред,
който е производен от номера на предходния ред (напр. 1.1, 1.2, 1.3 и т.н.), и в тях да се изброят членовете
на управителния орган на юридическото лице – член на управителния орган на лицето в по-горния ред.

3. Лицата на ръководни длъжности, отговорни за извършване на дейността по разпространение
на застрахователни продукти, са:
Номер
по ред

Имена съгласно документ за
самоличност

Личен
номер

Вид на личния номер (ЕГН/
ЛН/ЛНЧ, когато е друг, да
се посочи изрично)

Длъжност

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не е приложима, се
вписва „няма“.

4. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността
Представляваното от мен юридическо лице избира да гарантира изпълнението на задълженията
си по чл. 306, ал. 1 от Кодекса за застраховането със:
4.1. Собствени средства (да/не)
Размер на собствените средства
4.2. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не)
IBAN
Банка/клон
Забележка: Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията в съответната клетка
не е приложима за съответното юридическо лице, се вписва „няма“. Когато се попълва т. 4.2, редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

Отговорността на представляваното от мен юридическо лице е гарантирана посредством:
4.3. Застраховка по чл. 305 от КЗ
ЕИК или код по БУЛСТАТ Наименование на Номер на Начална дата на поКрайна дата на пона застрахователя
застрахователя полицата критието по полицата критието по полицата
Забележка. Попълването на всяка клетка е задължително.
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5. Съдружници/акционери, притежаващи участия от или над 10 на сто в дружеството на заявителя:
Номер Имена/наименование съ- Юридичепо ред гласно документ за само- ско лице
личност/регистрация
(да/не)

Личен
номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК,
когато е друг, да се посочи изрично)

Размер на участието в проценти

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са съдружниците/акционерите, подлежащи на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията
не е приложима, се вписва „няма“. Когато е посочен личен номер, издаден в държава, различна от Република България, в колоната за вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа
за самоличност на физическото лице, съответно по регистрация на юридическото лице.
6. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:

Номер Имена/наименование съ- Юридичепо ред гласно документ за само- ско лице
личност/регистрация
(да/не)

Личен
номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК,
когато е друг, да се посочи изрично)

Вид на връзката

Забележки: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване.
Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:
а) всяко лице, което го контролира (посочват се всички лица по веригата на контрол без лицата, посочени в таблицата по т. 5);
б) всяко лице, което пряко или чрез контрол притежава участие от 20 или повече на сто в капитала
или правата на глас на заявителя (посочват се всички лица по веригата на контрол без лицата, посочени
в таблицата по т. 5);
в) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата
на контрол до крайното контролирано предприятие);
г) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата
на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;
д) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.
Когато е посочен личен номер, издаден в държава, различна от Република България, в колоната за
вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото
лице, съответно по регистрация на юридическото лице.
Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не е приложима, се вписва „няма“.

7. Действителен собственик (действителен бенефициер) на представляваното от мен дружество е:
Номер
по ред

Имена съгласно документ
за самоличност

Личен номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ, когато е
друг, да се посочи изрично)

Длъжност

Забележка. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.

8. Заплатил съм такса за разглеждане на документи.
9. Прилагам следните документи към искането:
9.1. устав, учредителен акт или дружествен
договор (което е относимо, като приложението
може да се представи и чрез позоваване на актуалния документ, достъпен в търговския регистър);
9.2. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 3 и 4 от
КЗ за заявителя – юридическо лице;
9.3. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1, 2, 3 и
4 от КЗ за:
а) всеки член на управителния орган на заявителя – юридическо лице;
б) всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява заявителя – юридическо лице;
в) всеки член на управителен орган на юридическо лице – член на управителния орган на
заявителя – юридическо лице, който го представлява в управителния орган на заявителя;
9.4. решение на компетентен орган на заявителя съгласно закона и учредителния акт на
заявителя за определяне на едно лице (или повече

лица), член на управителен орган на заявителя,
или на друго лице, оправомощено да управлява
или представлява заявителя – да отговаря за и
да управлява дейността по разпространение на
застрахователни услуги, ако такова решение е
прието;
9.5. заверено копие от диплома за завършено
висше образование, доказателства за придобит
професионален опит в областта на застраховането,
както и за преминато обучение по чл. 303, ал. 2,
т. 1 от КЗ или декларация за успешно преминат
изпит по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ:
а) за всяко лице, определено с решението по
т. 9.4, когато е представено решение по т. 4;
б) когато не е представено решение по т. 9.4:
аа) за всеки член на управителния орган на
заявителя;
бб) за всяко друго лице, оправомощено да
управлява или представлява заявителя;
вв) за всеки член на управителен орган на
юридическо лице – член на управителния орган
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на заявителя, който го представлява в управителния орган на заявителя – юридическо лице;
9.6. списък с данни за адресите на офисите
или клоновете, където ще се извършва дейността
по застрахователно посредничество, съгласно
приложение № 2;
9.7. доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 306, ал. 1, т. 1 от КЗ (когато
заявителят е избрал този начин за гарантиране
на изпълнението на задълженията си);
9.8. удостоверение от съответната банка,
извършваща дейност в Република България, за
всяка отделна разкрита при нея клиентска сметка
по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ (когато заявителят е
избрал този начин за гарантиране на изпълнението
на задълженията си);
9.9. договор за задължителна застраховка по
чл. 305 от КЗ;
9.10. декларации, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2 от КЗ;
9.11. когато лицата по т. 5 и 6 от искането
за регистрация по-горе са с пребиваване или
регистрация в трети държави, информация за
приложимите към тях закони, подзаконови актове
и административни разпоредби в трети държави;
9.12. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1,
т. 8 и 9 от КЗ (лицата по т. 5 и 6 от искането за
регистрация по-горе), 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, не възпрепятстват ефективното упражняване на надзорните функции на КФН или на
заместник-председателя, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“;
9.13. пълномощно, когато искането се подава
от пълномощник.
Забележки: 1. за български граждани – декларация за липса на осъждания, съответно информация
за осъждания, се дава само за осъжданията в държава, различна от Република България;
2. за български граждани, когато се предоставя
информация за наложени административни наказания или приложени принудителни административни
мерки и същите са отразени в публичен регистър,
се посочва само публичният регистър, в който са
отразени;
3. когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е регистрирана в публичен регистър, се посочва номер,
дата и издател на дипломата за висше образование;
4. по всяка подточка от приложенията към искането се посочва:
– избор на опция „Прилагам документ“ – за
подаване на приложение като прикачен файл;
– избор на опция „Чрез позоваване“, при позоваване на съществуващи регистри или служебно
известна информация; попълва се свободен текст;
– избор на опция „Не прилагам“ – когато приложението не се подава;
5. при подаване на заявлението чрез попълване
на формуляр на страницата на Комисията описаните приложения се прикачват към формуляра;
при подаване на заявлението по електронна поща
описаните приложения се прикачват към електронното съобщение;
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6. приложенията може да се подават в свободен
формат (когато документите съдържат подпис, те
могат да се прилагат като сканирани копия на документи, подписани на хартия, или като файлове,
подписани с електронен подпис).

Декларирам верността с оригинала на приложените копия на документи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: ___ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: _____________
(име и подпис)
Забележка: При подаване на искането по електронен път името на представляващия се попълва и
документът се подписва с квалифициран електронен
подпис. При подаване на искането по електронна
поща електронното съобщение също се подписва
с квалифициран електронен подпис.

Приложение № 1.2
към чл. 2
Искане за вписване на застрахователен брокер
едноличен търговец
ДО КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ИСК АНЕ ЗА ВПИСВАНЕ
НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР
ПО ЧЛ. 307, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА
ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО
от ............................................................................. ,
(имена на физическото лице ЕТ, съгласно документ
за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ....................................................... ,
действащ като ....................................................... ,
(наименование на ЕТ)
ЕИК ........................................................................ ,
със седалище ......................................................... ,
адрес на управление ............................................. ,
адрес за кореспонденция ..................................... ,
телефон …………., факс ................. (ако е наличен),
електронен адрес (e-mail) .................................... ,
електронна страница в интернет (Web-site) ......
....... (ако е налична),
представлявано от ..................................................
(имена на пълномощника съгласно
документ за самоличност)
......... (ако заявлението се подава от пълномощник)
Забележка: Попълването на всяко поле е задължително. Когато полето е маркирано като „ако е
наличен/на“, при липса на съответната информация
се вписва „няма“.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Желая да извършвам дейност като застрахователен брокер и моля да бъда вписан в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за комисията за
финансов надзор.
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ
ТЪРГОВЕЦ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ВПИСВАНЕТО:
1. списък на седалищата и адресите на офисите и клоновете (приложение № 2): ...................
2. други регистри на КФН, в които се води
лицето: .....................................................................
Забележка: Когато информацията по т. 2 не е
приложима, се вписва „няма“.
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ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНК А НА УСЛОВИЯТА ЗА ВПИСВАНЕ
1. Декларации:
1.1. подписаният едноличен търговец, другите лица, оправомощени да управляват и представляват
предприятието ми, и назначените служители, които непосредствено се предвижда да бъдат заети с
дейност по застрахователно посредничество, не извършват дейност като застрахователен агент;
1.2. не съм съдружник, акционер или член на управителен орган на юридическо лице, което е
застрахователен агент.
2. Други лица, оправомощени да управляват или представляват предприятието ми, са:
Номер
по ред

Имена съгласно документ за
самоличност

Личен
номер

Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/
ЛНЧ, когато е друг, да се посочи
изрично)

Длъжност

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.
2. Подлежат на обявяване: прокуристи и търговски пълномощници на едноличния търговец.

3. Лицата на ръководни длъжности, отговорни за извършване на дейността по разпространение
на застрахователни продукти, са:
Номер
по ред

Имена съгласно документ за
самоличност

Личен
номер

Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/
ЛНЧ, когато е друг, да се посочи
изрично)

Длъжност

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.

4. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността:
Избирам да гарантирам изпълнението на задълженията си по чл. 306, ал. 1 от Кодекса за застраховането със:
4.1. Собствени средства (да/не)
Размер на собствените средства
4.2. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не)
IBAN

Банка/клон

Забележка. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията в съответната клетка
не е приложима за едноличния търговец, се вписва „няма“. Когато се попълва т. 4.2., редът в таблицата
да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

Отговорността на представлявания от мен търговец е гарантирана посредством:
4.3. Застраховка по чл. 305 от КЗ
ЕИК или код по БУЛСТАТ Наименование на Номер на
на застрахователя
застрахователя
полицата

Начална дата на
покритието по полицата

Крайна дата на
покритието по полицата

Забележка: Попълването на всяка клетка е задължително.

5. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:
Номер
Имена/наименование
Юридическо Личен
по ред съгласно документ за са- лице (да/не) номер
моличност/регистрация

Вид на личния номер (ЕГН/
ЛН/ЛНЧ/ЕИК, когато е друг,
да се посочи изрично)

Вид на
връзката

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване.
2. Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:
а) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата
на контрол до крайното контролирано предприятие);
б) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата
на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;
в) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.
3. Когато е посочен личен номер, издаден в държава, различна от Република България, в колоната за
вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото
лице, съответно по регистрация на юридическото лице.
Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не е приложима, се вписва „няма“.
6. Заплатил съм такса за разглеждане на документи.
7. Прилагам следните документи:
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7.1. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1 – 4 от КЗ за:
а) заявителя;
б) за всяко друго лице, оправомощено да
управлява или представлява предприятието на
заявителя;
7.2. заверено копие от диплома за завършено
висше образование, доказателства за придобит
професионален опит в областта на застраховането,
както и за преминато обучение по чл. 303, ал. 2,
т. 1 от КЗ или декларация за успешно преминат
изпит по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ:
а) за заявителя едноличен търговец;
б) за всяко друго лице, оправомощено да
управлява или представлява предприятието на
заявителя;
в) за всяко лице на ръководна длъжност в
предприятието на заявителя – едноличен търговец, отговорно за извършване на дейностите по
разпространение на застрахователни продукти;
7.3. списък с данни за адресите на офисите
или клоновете, където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество, съгласно
приложение № 2;
7.4. доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 306, ал. 1, т. 1 от КЗ (когато
заявителят е избрал този начин за гарантиране
на изпълнението на задълженията си);
7.5. удостоверение от съответната банка, извършваща дейност в Република България, за всяка
отделна разкрита при нея клиентска сметка по
чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ (когато заявителят е избрал този начин за гарантиране на изпълнението
на задълженията си);
7.6. договор за задължителна застраховка по
чл. 305 от КЗ;
7.7. декларации, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2 от КЗ;
7.8. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9
от КЗ (лицата по списъка по т. 5 от искането за
регистрация по-горе), 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,
не възпрепятстват ефективното упражняване на
надзорните функции на КФН или на заместникпредседателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;
7.9. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от КЗ
(лицата по списъците по т. 5 от искането за регистрация по-горе) са с пребиваване или регистрация
в трети държави, информация за приложимите
към тях закони, подзаконови актове и административни разпоредби в трети държави.
№ по Населено
ред
място

Адрес

Телефонен
номер
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Забележки: 1. За български граждани декларация
за липса на осъждания, съответно информация за
осъждания се дава само за осъжданията в държава,
различна от Република България.
2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни
наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен
регистър, се посочва само публичният регистър,
в който са отразени.
3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е
регистрирана в публичен регистър, се посочва
номер, дата и издател на дипломата за висше
образование.
4. По всяка подточка от приложенията към
искането се посочва:
– избор на опция „Прилагам документ“ – за
подаване на приложение като прикачен файл;
– избор на опция „Чрез позоваване“, при позоваване на съществуващи регистри или служебно
известна информация; попълва се свободен текст;
– избор на оп ц и я „Не п ри ла гам“ – когат о
приложението не се подава.
5. При подаване на заявлението чрез попълване на формуляр на страницата на Комисията
описаните приложения се прикачват към формуляра. При подаване на заявлението по електронна
поща описаните приложения се прикачват към
електронното съобщение.
6. Приложенията може да се подават в свободен
формат (когато документите съдържат подпис, те
могат да се прилагат като сканирани копия на
документи, подписани на хартия, или като файлове, подписани с електронен подпис).
Декларирам верността с оригинала на приложените копия на документи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: ______
ЗАЯВИТЕЛ: _________________
(име и подпис)
Забележка: При подаване на искането по електронен път името на представляващия се попълва и
документът се подписва с квалифициран електронен
подпис. При подаване на искането по електронна
поща електронното съобщение също се подписва
с квалифициран електронен подпис.

Приложение № 2
Списък с данни за адресите на офисите или клоновете на заявителя и на офисите и клоновете,
където ще се извършва дейността по застрахователно посредничество
Дейността по застрахователно посредничество
от страна на ...............................................................
.............. , ЕИК ………………………, ще се извършва на
следните адреси на офиси и клонове:

Адрес на електронна
В офиса/клона ще се извършва застрапоща (ако е приложимо) хователно посредничество (да/не)

Забележка: Редът да се повтори съобразно броя на офисите/клоновете, в които се предвижда да
се извършва дейността. Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е
приложима, се вписва „няма“.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Представляващ: …….........................………….
(име, фамилия и подпис)
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Приложение № 3
към чл. 3, ал. 2
ОНЛАЙН ПОРТАЛ – ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНТИ И ПОСРЕДНИЦИ, ПРЕДЛАГАЩИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
I. Същност и предназначение на системата
Порталът за Застрахователни агенти и Посредници, предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност (Портал застрахователни
агенти и ПДД) представлява специализиран уеб
сайт, позволяващ на регистрираните застрахователни дружества да подават периодична информация
към Комисията за финансов надзор, свързана
със застрахователните агенти и посредниците,
предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност.
II. Изисквания за използване на системата
Използването на системата налага някои изисквания, които дружествата трябва да изпълнят:
1. Регистрация на съответното дружество в
базата от данни на Портал Застрахователни агенти и ПДД.
2. Регистрация на определени служители от
дружеството, които са упълномощени да подават периодична информация към Комисията
за финансов надзор посредством Заявление за
регистрация на електронен сертификат. Заявлението за регистрация на електронен сертификат
се попълва, подписва, подпечатва и сканирано
копие се изпраща на e-mail: delovodstvo@fsc.bg.
Комисията за финансов надзор предоставя на
регистрираните дружества потребителски имена
и пароли за всеки упълномощен потребител.
3. Притежание на валидно удостоверение за
квалифициран електронен подпис за регистрираните упълномощени служители:
– Удостоверението трябва да е издадено от един
от лицензираните от Комисията за регулиране на
съобщенията издатели в България;
– Удостоверението трябва да бъде издадено
на конкретния служител, но като служител на
дружеството с фигуриращ ЕИК на дружеството;
– Удостоверението трябва да бъде инсталирано
на работните станции на конкретните служители.
4. Инсталиран браузър Windows Internet Explorer
(версия 10 или 11) или Mozilla Firefox.
5. Необходими настройки за работа с Internet
Explorer 10 и 11.
5.1. CAPICOM 2.1.0.2
CAPICOM е софтуерна библиотека на Microsoft,
която служи за създаване на цифров подпис на
платежни нареждания чрез използването на Вашия
цифров сертификат. Компонентът най-вероятно
е включен в инсталационния пакет на Вашия
електронен подпис.
Уверете се, че сте изпълнили всички стъпки
по инсталирането на Вашия електронен подпис за
Internet Explorer, предоставени Ви от доставчика
на универсален електронен подпис.
5.2. Добавяне на сайта в Trusted Sites
· Стартирайте браузъра Internet Explorer.
· От менюто Tools изберете Internet Options.
· Изберете Security, а след това Trusted Sites.
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· Изберете Sites.
· В Add this web site to the zone виждате адреса
на електронната страница на „Електронен регистър
на КФН – Застрахователни агенти“.
· Изберете Add. Адресът на „Електронен регистър на КФН – Застрахователни агенти“ попада
в зоната на „Доверените сайтове“ за браузъра.
· Изберете ОК (или Close).
· Изберете ОК, за да затворите Internet Options.
5.3. Промяна на настройките в Trusted Sites
· Стартирайте браузъра Internet Explorer.
· От менюто Tools изберете Internet Options.
· Изберете Security, а след това Trusted Sites.
· Изберете Default level. Така ще възстановите
фабричните настройки на браузъра. Ако бутонът
не е активен, означава, че фабричните настройки
са вече избрани.
6. Необходими настройки за работа с Mozilla
Firefox 36+
6.1. signTextJS
signTextJS е софтуерна добавка към Mozilla
Firefox, която служи за създаване на цифров подпис на платежни нареждания чрез използването
на Вашия цифров сертификат в Mozilla Firefox.
Компонентът най-вероятно е включен в инсталационния пакет на Вашия електронен подпис.
Уверете се, че сте изпълнили всички стъпки
по инсталирането на Вашия електронен подпис за
Mozilla Firefox, предоставени Ви от доставчика на
универсален електронен подпис. Ако в инструкциите не е включена добавката signTextJS, то можете
да я изтеглите от addons.mozilla.org.
III. Вход в системата
Първоначалната регистрация на потребителите
се извършва от интернет страницата на КФН,
раздел е-Портали, КФН – Застрахователни агенти
и ПДД.
Входът в системата на поднадзорните лица се
извършва от интернет страницата на КФН, раздел
е-Портали, КФН – Застрахователни агенти и ПДД.
Линковете за публичните части на Регистър
Застрахователни агенти и Регистър Посредници, предлагащи застрахователни продукти като
допълнителна дейност, се намират на интернет
страницата на КФН, Регистър и справки, Електронен регистър и картотека.
IV. Потребителски профил
След вход в системата чрез предоставените от
Комисията по финансов надзор потребителско име
и парола и посредством използването на удостоверение за универсален електронен подпис на
екрана се отваря стартовата страница на портала.
В различните страници застрахователните
дружества може да срещнат следните опции:
7. Подаване на данни
7.1. Подаване на данни за застрахователни
агенти:
Подаване на данните за
– Агенти ЮЛ – Добавяне на нови договори;
– Агенти ЮЛ – Прекратяване/Корекция на
договори;
– Агенти ЮЛ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване;
– Агенти ЕТ – Добавяне на нови договори;
– Агенти ЕТ – Прекратяване/Корекция на
договори;
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Подадени заявления
– За извеждане на списък с всички успешни
и неуспешни опити за подаване на периодична
информация чрез портала.
Посредници, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност
– За нов опит за подаване на информация след
неуспешно подаване.
Актуални данни за посредници, предлагащи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност
– Активни договори
– Изтекли договори
ИЗХОД
– За излизане от системата.
8. Подаване на информацията
При подаване на информацията е необходимо
да се спазват Указанията за попълване
ВАЖНО: Прикаченият файл трябва да отговаря на следните условия:
– Базовият файл трябва да бъде във формат .txt
– Съдържанието на базовия файл трябва да
бъде попълнено съгласно утвърдените от Комисията за финансов надзор образци, спазвайки
всички правила за валидност на данните
След прикачване на файла системата проверява
съдържанието му. При невалиден тип на файла
веднага се извежда грешка. При валиден тип на
файла системата позволява информацията да
бъде подписана и подадена в КФН. При намерени
грешки системата НЕ извежда входящ номер и
подаването е неуспешно. За коригиране на грешките е необходимо да се избере ново подаване на
информация с коригирани полета. При успешно
преминаване на проверките системата извежда
входящ номер и подаването на информация е
успешно.
За преглед на подадена предходна информация
може да се използва опцията Статус на подадени
обстоятелства.

– Агенти ЕТ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване;
– Агенти ФЛ – Добавяне на нови договори;
– Агенти ФЛ – Прекратяване/Корекция на
договори;
– Агенти ФЛ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване;
Подадени заявления
– За извеждане на списък с всички успешни
и неуспешни опити за подаване на периодична
информация чрез портала.
Застрахователни агенти
– За нов опит за подаване на информация след
неуспешно подаване.
Актуални данни за застрахователни агенти
– Активни договори
– Изтекли договори
7.2. Подаване на данни за посредници, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност:
Подаване на данните за
– Посредници, предлагащи застрахователни
продукти като допълнителна дейност (Посредници
ДД) ЮЛ – Добавяне на нови договори;
– Посредници ДД ЮЛ – Прекратяване/Корекция на договори;
– Посредници ДД ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
– Посредници ДД ЕТ – Добавяне на нови
договори;
– Посредници ДД ЕТ – Прекратяване/Корекция на договори;
– Посредници ДД ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
– Посредници ДД ФЛ – Добавяне на нови
договори;
– Посредници ДД ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори;
– Посредници ДД ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;

Приложение № 4.1
по чл. 3, ал. 5

Задължително поле
Трябва да се полълни или колона "застраховка
"Професионална отговорност" или колона
"Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със
съответните подколони)
Трябва да се полълни или колона "Специална
клиентска сметка" или колона "Собствен капитал"
или колона "Сметка на застраховател" (със
съответните подоколони)

крайна дата

начална дата*

класове застраховки*

клас застраховка, която агентът
има право да разпространява
(съгл. Приложение № 6)*

държави членки, в които агентът извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги

държави членки, в които агентът извършва дейност при
условията на правото на установяване

дата на упълномощаване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за
издържан изпит)*

дата на ГФО

номер на сметка

клон

размер

банка

сметка на
специална собствен
застрахов
клиентска капитал,
ател,
съгласно
сметка,
съгласно
съгласно чл. 316,
чл. 316,
ал. 5 от
чл. 316,
ал. 7 от
КЗ
ал. 5 от КЗ
КЗ

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

декларация
по чл. 316,
ал. 4 от КЗ

дата на издаване на декларацията

номер на полицата

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

Наименование на застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

застраховка
"Професионална
отговорност"

ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя

край на договора за застрахователно
агентсво

дата на сключване на договора*

договор за
застрахователно
агентство*

начало на договора за застрахователно
агенство*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ на ФЛ, което
представлява ЮЛ

ЕИК

трите имена на ФЛ, което
представлява ЮЛ

наименование на ЮЛ

трите имена

ЕГН/ЛН/ЛНЧ

населеното място*

адрес за кореспонденция,
телефон/факс, електронна поща,
електронна страница*

адрес, телефон на ЮЛ*

адрес, телефон на ЮЛ*

Легенда:
*

ЮЛ

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

представляващ
застрахователния агент*

ФЛ

населено място на ЮЛ*

ИКПС (LEI code)

адрес на
седалищ
офисите, в
адрес за
е на
които се
кореспонденция
застрахо
извършва
на агента*
вателния
посредничест
агент*
во*

населеното място*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователния агент*

правноорганизационна форма на застрахователния агент*

КОД на застраховател*

наименование на застрахователния агент*

„Агенти
ЮЛ – наДобавяне
напо нови
Приложение № 4.1 "Агенти
ЮЛ – Добавяне
нови договори"
чл. 3, ал.договори“
5

*

наименование
на
застраховател
ния агент*
договор за
застраховател
но агентство*

Легенда:

Трябва да бъде попълнено или колони "застраховка "Професионална отговорност" и
специална клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 6 от КЗ или сметка на
застраховател, по чл. 316, ал. 7 от КЗ или колона "декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ"
(със съответните подколони)

Задължително поле
специал сметк
на
а на
декла
клиентс застр
рация
ка
ахова
застраховка
по чл.
сметка, тел,
"Професионална
316,
съгласн по чл.
отговорност"
ал. 4
о чл.
316,
от КЗ
316, ал. ал. 7
6 от КЗ от КЗ

крайна дата

начална дата*

крайна дата

начална дата*

клас застраховка, която агентът има право да
разпространява (съгл. Приложение № 6)*

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията на правото
на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за издържан
изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

размер

клон

банка

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

ВЕСТНИК

клас застраховка, която агентът има право да
разпространява (съгл. Приложение № 6)*

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги

крайна дата на полицата
дата на издаване на декларацията

собств сметка
ен
на
специална
деклара
капита застра
клиентска
застраховка
ция по
л,
ховате
сметка,
"Професионална чл. 316,
съглас л, по
съгласно
отговорност"
ал. 4 от
но чл.
чл.
чл. 316, ал.
КЗ
316,
316,
5 от КЗ
ал. 5
ал. 7
от КЗ от КЗ

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията на
правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за издържан
изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

номер на клиентската сметка
банка
клон

крайна дата на декларацията

дата на издаване на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

ДЪРЖАВЕН

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

трите имена*
ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

адрес
на
офисит
предста
е, в
адрес за
договор за вляващ
които
кореспонд застраховате застрах
се
енция на
лно
ователн
извърш
агента*
агентство*
ия
ва
агент*
посред
ничеств
о*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

край на договора за застрахователно агентсво

край на договора за застрахователно агентсво

начало на договора за застрахователно
агенство*

дата на сключване на договора*

адрес за кореспонден-ция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница*

населеното място*

адрес, телефон на ЕТ*

населено място*

Адрес, телефон на ЕТ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователния агент*

62

начало на договора за застрахователно агенство*

дата на сключване на договора*

телефон на лицето*

адрес за кореспонденция на лицето*

населеното място, в което лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене*

КОД на застраховател*
наименование на застрахователния агент*

седалищ
е на
застрахо
вателни
я агент*

държавата, в която лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

фамилия*

презиме*

име*

КОД на застраховател*

С Т Р.
БРОЙ 55

Приложение № 4.2 "Агенти
ЕТ – Добавяне
на нови договори"
чл. 3, ал. 5 по чл. 3, ал. 5
„Агенти
ЕТ – Добавяне
на новиподоговори“

Приложение № 4.2

класове
застраховки*

Легенда:

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със
съответните подколони)
Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател"
(със съответните подоколони)

Приложение № 4.3 "Агенти„Агенти
ФЛ – Добавяне
на новина
договори"по
чл. 3,
ФЛ – Добавяне
нови договори“
поал.
чл.5 3, ал. 5
Приложение № 4.3

класове
застраховки*

КОД на застраховател*

*
трите имена*

адрес
на
офисит
представ
е, в
седалищ
адрес за
ляващ
договор за
които
е на
кореспонден
застрахователно застрахо
се
застрахо
ция на
вателния
агентство*
вателния извърш
агента*
агент*
ва
агент*
посред
ничест
во*
специална собствен сметка на
деклара
клиентска
капитал, застрахо
ция по
сметка,
съгласно вател, по
чл. 316,
съгласно чл. чл. 316, чл. 316,
ал. 4 от
316, ал. 5 от ал. 5 от ал. 7 от
КЗ
КЗ
КЗ
КЗ

Легенда:

Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със съответните подколони)

Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател" (със съответните
подоколони)
Основание за корекция/прекратяване*

държави членки, в които агентът извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги

сметка
на
собствен
специална
застрах
декларация
капитал,
клиентска
застраховка "Професионална
овател,
по чл. 316,
съгласно
сметка,
отговорност"
съгласн
ал. 4 от КЗ
чл. 316,
съгласно чл.
о чл.
316, ал. 5 от КЗ ал. 5 от КЗ
316, ал.
7 от КЗ
Основание за корекция/прекратяване*

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията на свободата
на предоставяне на услуги

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията на правото на
установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

размер

клон

банка

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

дата на издаване на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

ВЕСТНИК

държави членки, в които агентът извършва дейност при
условията на правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за
издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

размер

клон

банка

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

застраховка
"Професионална
отговорност"

дата на издаване на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

*
Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

ДЪРЖАВЕН

ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя

край на договора за застрахователно агентсво

договор за
застрахователно
агентство*

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

начало на договора за застрахователно
агенство*

дата на сключване на договора*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ на ФЛ, което представлява ЮЛ

ЮЛ

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

ЕИК
трите имена на ФЛ, което представлява ЮЛ

представляващ
застрахователния агент*

край на договора за
застрахователно агентсво

начало на договора за
застрахователно агенство*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ
наименование на ЮЛ

ФЛ

дата на сключване на договора*

адрес за кореспонден-ция,
телефон/факс, електронна поща,
електронна страница*

населеното място*
адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница*
трите имена

адрес
за
коресп
онденц
ия на
агента*

населеното място*

адрес, телефон на ЕТ*

адрес, телефон на ЮЛ*

населено място на ЮЛ*

адрес, телефон на ЮЛ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователния агент*

правноорганизационна форма на застрахователния агент*

адрес
на
офиси
те, в
които
се
извър
шва
посре
дниче
ство*

населено място*

КОД на застраховател*
наименование на застрахователния агент*

седали
ще на
застрах
овател
ния
агент*

Адрес, телефон на ЕТ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователния агент*

наименование на застрахователния агент*

БРОЙ 55
С Т Р. 6 3

Приложение № „Агенти
4.4 "АгентиЮЛ
ЮЛ ––Прекратяване/Корекция
на договори"
чл. 3, ал. 6
Прекратяване/Корекция
на по
договори“

Приложение № 4.4
по чл. 3, ал. 6

Легенда:

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със съответните подколони)
Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател" (със съответните подоколони)

Приложение № 4.5„Агенти
"Агенти ЕТ
– Прекратяване/Корекция
на договори"
по чл. 3, ал. по
6
ЕТ
– Прекратяване/Корекция
на договори“

Приложение № 4.5
чл. 3, ал. 6

*

Легенда:

Задължително поле

класове застраховки*

Трябва да бъде попълнено или колони "застраховка
"Професионална отговорност" и специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 6 от КЗ или сметка на застраховател, по чл.
316, ал. 7 от КЗ или колона "декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ"
(със съответните подколони)

Приложение № 4.7
„Агенти ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 3, ал. 6

Приложение № 4.7 "Агенти ЮЛ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване" по чл. 3, ал. 6
Основание за корекция/прекратяване*

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията
на свободата на предоставяне на услуги

държави членки, в които агентът извършва дейност при условията
на правото на установяване

ВЕСТНИК

Основание за корекция/прекратяване*

сметка
на
застрахо
вател, по
чл. 316,
ал. 7 от
КЗ
положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за
издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

клон

банка

номер на клиентската сметка

специална
клиентска
декларация
сметка,
по чл. 316,
съгласно
ал. 4 от КЗ
чл. 316,
ал. 6 от КЗ

крайна дата

начална дата *

договор за застрахователно
агентство*

крайна дата на декларацията

застраховка
"Професионална
отговорност"

дата на издаване на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

ДЪРЖАВЕН

клас застраховка, която
агентът има право да
разпространява (съгл.
Приложение № 6)*

край на договора за
застрахователно агентсво

договор за
застрахователно
агентство*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

край на договора за застрахователно
агентсво

начало на договора за застрахователно
агенство*

дата на сключване на договора*

телефон на лицето*

адрес за кореспонденция на лицето*

населеното място, в което лицето е регистрирано по постоянен
адрес по местоживеене*
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начало на договора за
застрахователно агенство*

*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователния агент*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*
държавата, в която лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене*

наименова
ние на
застрахова
телния
агент*

наименование на застрахователния агент*

КОД на застраховател*

КОД на застраховател*
име*
презиме*
фамилия*

С Т Р.
БРОЙ 55

Приложение № 4.6 "Агенти ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори" по чл. 3, ал. 6

Приложение № 4.6
„Агенти ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 3, ал. 6

Легенда:

Задължително поле

Б Р О ЙПриложение
55

№ 4.8 "Агенти
Д Ъ Р Ж АЕТ
В Е–НКорекция
В Е С Т Н Ина
К предлаганите
застраховки добавяне/премахване" по чл. 3, ал. 6

С Т Р. 6 5

договор за застрахователно
агентство*

Основание за
корекция/прекратяване*

крайна дата

начална дата*

клас застраховка, която
агентът има право да
разпространява (съгл.
Приложение № 6)*

класове застраховки*

край на договора за
застрахователно агентсво

начало на договора за
застрахователно агенство*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователния агент*

наименование на застрахователния
агент*

КОД на застраховател*

Приложение № 4.8
„Агенти ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 3, ал. 6

Легенда:

Задължително
поле– Корекция на
*
Приложение
№ 4.9 "Агенти
ФЛ
предлаганите застраховки добавяне/премахване" по чл. 3,
Приложение № 4.9
ал. 6
„Агенти ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 3, ал. 6

Легенда:
*

Задължително поле

Основание за корекция/прекратяване*

крайна дата

начална дата *

класове застраховки*

клас застраховка, която агентът има право
да разпространява (съгл. Приложение №
6)*

край на договора за застрахователно агентсво

договор за
застрахователно
агентство*

начало на договора за застрахователно
агенство*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

фамилия*

презиме*

име*

КОД на застраховател*

наименование на застрахователния
агент*
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Приложение № 5
към чл. 3, ал. 7
У К А З А Н И Я
във връзка с попълването и представянето в
Комисията за финансов надзор на данни за
застрахователни агенти от страна на застрахователите
1. Застрахователите представят в Комисията
за финансов надзор данни за застрахователни
агенти по утвърден образец, както следва:
а) за първоначално подаване на договор за
застрахователно агентство в седемдневен срок
от сключване на договора;
б) за корекции по договор и застраховки в
седемдневен срок от сключване на договора.
2. Файловете, които подават застрахователите
за сключените договори за своите застрахователни агенти, са:
а) Агенти ЮЛ – Добавяне на нови договори;
б) Агенти ЮЛ – Прекратяване/корекция на
договори;
в) Агенти ЮЛ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване;
г) Агенти ЕТ – Добавяне на нови договори;
д) Агенти ЕТ – Прекратяване/корекция на
договори;
е) Агенти ЕТ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване;
ж) Агенти ФЛ – Добавяне на нови договори;
з) Агенти ФЛ – Прекратяване/корекция на
договори;
и) Агенти ФЛ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване.
2.1. Попълване на подаваните файлове
3. В пакета от документи са предоставени
образците с формата на файловете.
4. Файловете по т. 2 се подават задължително
в TXT формат с енкодинг UTF-8. Полетата в един
ред се отделят едно от друго с точка и запетая
(;), дори и стойността да липсва.
5. Данните за новите договори се подават, като
всяка една застраховка се изписва на отделен
ред. Всички останали данни за договора остават
непроменени за всяка застраховка.
6. Форматът на датите в подаваните файлове
по т. 2 трябва да бъде DD.MM.YYYY.
7. Всички полета, отбелязани със звездичка
„*“, са задължителни.
8. При попълването на алтернативни колони,
при които задължително трябва да се избере попълването на поне една от повече колони, чието
попълване само по себе си не е задължително, в
колоните, в които не се попълват данни, е необходимо да се напише думата „няма“ съобразно
указанията по-долу.
Приложение № 4.1. Агенти ЮЛ – Добавяне
на нови договори
9. В съответното приложение застрахователят попълва информация за сключените нови
договори за застрахователно агентство за юридически лица.
10. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
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11. В колона „Наименование на застрахователния агент“ се попълва наименованието на
застрахователния агент. Полето е задължително
и съдържа текст.
12. В колона „Правноорганизационна форма
на застрахователния агент“ се попълва правноорганизационна форма на застрахователния
агент. Полето е задължително и съдържа текст.
13. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователния агент“ се попълва ЕИК или код
по БУЛСТАТ на застрахователния агент. Полето
е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
14. В колона ИКПС (LEI code) се отбелязва
Идентификационен код на правния субект, където е приложимо. Полето не е задължително
и съдържа текст.
15. В колона „Седалище на застрахователния
агент, населено място“ се попълва населеното
място на седалище на застрахователния агент
в Република България. Полето е задължително
и съдържа текст. Когато седалището на застрахователния агент не е в Република България,
приложението не се подава.
16. В колона „Седалище на застрахователния
агент, адрес, телефон на ЮЛ“ се попълват адрес,
телефон на ЮЛ на седалището на застрахователния агент. Полето е задължително и съдържа
текст.
17. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество, населено място на
ЮЛ“ се попълва населено място на офисите.
Полето е задължително и съдържа текст.
18. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество, адрес, телефон на ЮЛ“
се попълват адрес, телефон на ЮЛ на офисите.
Полето е задължително и съдържа текст.
19. В колона „Адрес за кореспонденция на
агента, населеното място“ се попълва населеното
място на адреса за кореспонденция. Полето е
задължително и съдържа текст.
20. В колона „Адрес за кореспонденция на
агента, адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница“ се попълва адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница на адреса
за кореспонденция. Полето е задължително и
съдържа текст.
21. В колона „Представляващ застрахователния агент ФЛ, трите имена“ се попълват имената
на представляващия застрахователния агент
ФЛ, който с решение на компетентния орган
на застрахователния агент – юридическо лице,
съгласно закона и учредителния акт на агента е
определен да отговаря за и да управлява дейността
по разпространение на застрахователни продукти. Когато не е определено лице по изречение
първо, се попълват имената на представляващия
застрахователния агент. Имената на представляващия се попълват съгласно документа му за
самоличност. Когато представляващите застрахователния агент са повече от едно физическо
лице, техните имена се попълват последователно,
като се отделят със запетая. Полето се попълва,
когато представляващият застрахователния агент
е физическо лице, и съдържа текст.
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22. В колона „Представляващ застрахователния агент, ФЛ, ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/
ЛН/ЛНЧ на представляващия застрахователния
агент ФЛ. Полето се попълва, когато представляващият застрахователния агент е физическо
лице, и съдържа 10 цифри. Когато са попълнени
повече от един представляващ, се попълва ЕГН/
ЛН/ЛНЧ на първия поред представляващ.
23. В колона „Представляващ застрахователния агент ЮЛ, наименование на ЮЛ“ се
попълва наименованието на представляващия
застрахователния агент ЮЛ. Когато представляващите застрахователния агент са повече от
едно юридическо лице, техните наименования
се попълват последователно, като се отделят със
запетая. Полето се попълва, когато представляващият застрахователния агент е юридическо
лице, и съдържа текст.
24. В колона „Представляващ застрахователния агент ЮЛ, ЕИК“ се попълва ЕИК на
представляващия застрахователния агент ЮЛ.
Полето се попълва, когато представляващият
застрахователния агент е юридическо лице, и
съдържа 9 или 13 цифри. Когато са попълнени
повече от един представляващ, се попълва ЕИК
на първия поред представляващ.
25. В колона „Представляващ застрахователния агент ЮЛ, трите имена на ФЛ, което
представл ява ЮЛ“ се попълват имената на
представляващия юридическото лице, представляващо застрахователния агент, който с решение на компетентния орган на застрахователния
агент – юридическо лице, съгласно закона и учредителния акт на агента е определен да отговаря
за и да управлява дейността по разпространение
на застрахователни продукти. Когато не е определено лице по изречение първо, се попълват
имената на представл яващи я юридическото
лице. Имената на представляващия се попълват
съгласно документ за самоличност на ФЛ. Когато представляващите застрахователния агент
юридическото лице са повече от едно физическо
лице, техните имена се попълват последователно,
като се отделят със запетая. Полето се попълва,
когато представляващият застрахователния агент
е юридическо лице, и съдържа текст.
26. В колона „Представляващ застрахователния агент ЮЛ, ЕГН/ЛН/ЛНЧ на ФЛ, което
представлява ЮЛ“ се попълва ЕГН/ЛН/ЛНЧ на
ФЛ на представляващия застрахователния агент
ЮЛ. Полето се попълва, когато представляващият
застрахователния агент е юридическо лице, и
съдържа 10 цифри. Когато са попълнени повече
от един представляващ, се попълва ЕГН/ЛН/
ЛНЧ на първия поред представляващ.
27. Когато са попълнени колоните за „Представл яващ заст ра хователни я аген т ФЛ“, не
е задължително да се попълват колоните за
„Представляващ застрахователния агент ЮЛ“,
като в тях е необходимо да се напише думата
„няма“ и обратното.
28. В колона „Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ“ се попълва от
първия застраховател. Полето е задължително
и съдържа текст. Отбелязва се „да“ или „не“.
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29. Колона „Договор за заст ра хователно
агентство
дата на сключване на договора“
се попълва датата на сключване на договора на
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
30. В колона „Договор за застрахователно
агентство
начало на договора за застрахователно агенство“ се попълва началната дата,
от която агентът е оправомощен да извършва
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
31. В колона „Договор за застрахователно
агентство
край на договора за застрахователно агентство“ се попълва крайната дата,
датата, ако има такава, на договора на застрахователното агентство. Полето не е задължително
и е тип дата.
32. В колона „Извършена проверка по чл. 318,
ал. 1 от КЗ“ се отбелязва извършената от застрахователя проверка на изискванията за регистрация на застрахователните агенти. Полето
е задължително и съдържа текст „Да“, когато е
извършена проверка и са спазени установените
изисквания, или „Не“ в останалите случаи. При
отговор „Не“ порталът не допуска регистрация.
33. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“, ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на застрахователя, с който е сключена застраховката. Полето не е задължително и
съдържа 9 или 13 цифри.
34. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ наименование на застрахователя“
се попълва фирмата на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
35. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ номер на полицата“ се попълва
номер на полицата. Полето не е задължително
и съдържа текст.
36. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ начална дата на полицата“ се
попълва началната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
37. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ к райна дата на полицата“ се
попълва крайната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
38. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4
от КЗ дата на издаване на декларацията“ се
попълва датата на издаване на декларацията.
Полето не е задължително и е тип дата.
39. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ
крайна дата на декларацията“ се попълва крайната дата на декларацията. Полето не е
задължително и е тип дата.
40. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ    номер на клиентската сметка“ се попълва номерът на клиентската
сметка на посредника. Полето не е задължително
и съдържа текст.
41. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ банка“ се попълва
банката. Полето не е задължително и съдържа
текст.
42. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ клон“ се попълва
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клонът. Полето не е задължително и съдържа
текст.
43. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ
размер“ се попълва размер. Полето не е задължително и съдържа текст.
44. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ
дата на ГФО“ се попълва
датата на отчета. Полето не е задължително и
е тип дата.
45. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ
номер на сметка“
се попълва номерът на сметката на застрахователя, която посредникът е упълномощен да
използва. Полето не е задължително и съдържа
текст.
46. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ дата на упълномощаване“
се попълва датата, на която посредникът е упълномощен да използва сметката на застрахователя.
Полето не е задължително и е тип дата.
47. 47.1.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните по т. от 33 до 37 („Застраховка
„Професионална отговорност“) или по т. 38 и 39
(„Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ“).
47.1.2. Когато са попълнени колоните за
„Застраховка „Професионална отговорност“, в
колоните за „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“
и обратното.
47.2.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните по т. от 40 до 42 („Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“)
или по т. 43 и 44 („Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ“), или по т. 45 и 46 („Сметка
на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“).
47.2.2. Когато са попълнени колоните за
„Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316,
ал. 5 от КЗ“, в колоните за „Собствен капитал,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
47.2.3. Когато са попълнени колоните за
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“, в колоните за „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
47.2.4. Когато са попълнени колоните за
„Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7
от КЗ“, в колоните за „Специална клиентска
сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
48. В колона „Положен и издържан изпит по
чл. 317 от КЗ“ се попълва, че е издържан изпит
по чл. 317, ал. 2 от КЗ от представляващите
застрахователните агенти и техните служители,
непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти. Полето е
задължително и съдържа текст. Попълва се „да“
за издържан изпит от всички задължени лица
или „Не“ в останалите случаи. При отговор „Не“
порталът не допуска регистрация.
49. В колона „Държави членки, в които агентът
извършва дейност при условията на правото на
установяване“ се попълват държави членки, в
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които агентът извършва дейност при условията
на правото на установяване. Полето не е задължително и съдържа текст.
50. В колона „Държави членки, в които агентът
извършва дейност при условията на свободата на
предоставяне на услуги“ се попълват държавите
членки, в които агентът извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги. Полето не е задължително и съдържа текст.
51. В колона „Класове застраховки клас застраховка“ се попълва кодът на застраховката,
която агентът има право да разпространява
(съгл. приложение № 6). Полето е задължително
и съдържа цифра.
52. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва начална дата, от която агентът е
оправомощен да разпространява застраховки по
този клас. Полето е задължително и е тип дата.
53. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки
по този клас. Полето не е задължително и е
тип дата.
Приложение № 4.2. Агенти ЕТ – Добавяне
на нови договори
54. В съответното приложение застрахователят попълва информация за сключените нови
договори за застрахователно агентство за еднолични търговци.
55. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
56. В колона „Наименование на застрахователния агент“ се попълва наименованието на
застрахователния агент. Полето е задължително
и съдържа текст.
57. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователния агент“ се попълва ЕИК или код
по БУЛСТАТ на застрахователния агент. Полето
е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
58. В колона ИКПС (LEI code) се отбелязва
Идентификационен код на правния субект, където е приложимо. Полето не е задължително
и съдържа текст.
59. В колона „Седалище на застрахователния
агент населено място“ се попълва населеното
място на седалище на застрахователния агент
в Република България. Полето е задължително
и съдържа текст. Когато седалището на едноличния търговец не е в Република България,
приложението не се подава.
60. В колона „Седалище на застрахователния
агент адрес, телефон“ се попълват адрес, телефон на седалището на застрахователния агент.
Полето е задължително и съдържа текст.
61. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество населено място“ се
попълва населено място на офисите. Полето е
задължително и съдържа текст.
62. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество адрес, телефон“ се
попълват адрес, телефон на офисите. Полето е
задължително и съдържа текст.
63. В колона „Адрес за кореспонденция на
агента
населеното място“ се попълва населе-
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ното място на адреса за кореспонденция. Полето
е задължително и съдържа текст.
64. В колона „Адрес за кореспонденция на
агента адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница“ се попълва адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница на адреса
за кореспонденция. Полето е задължително и
съдържа текст.
65. В колона „Договор за застрахователно
агентство
дата на сключване на договора“
се попълва датата на сключване на договора на
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
66. В колона „Договор за застрахователно
агентство
начало на договора за застрахователно агентство“ се попълва началната дата,
от която агентът е оправомощен да извършва
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
67. В колона „Договор за застрахователно
агентство
край на договора за застрахователно агентство“ се попълва крайната дата,
датата, ако има такава, на договора на застрахователното агентство. Полето не е задължително
и е тип дата.
68. В колона „Представляващ застрахователния агент
трите имена“ се попълват имената
на представляващия застрахователния агент
съгласно документ за самоличност. Полето е
задължително и съдържа текст.
69. В колона „Представляващ застрахователния агент
ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/
ЛН/ЛНЧ на представляващия застрахователния
агент. Полето е задължително и съдържа 10
цифри.
70. В колона „Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ“ се попълва от
първия застраховател. Полето е задължително
и съдържа текст. Отбелязва се „да“ или „не“.
71. В колона „Извършена проверка по чл. 318,
ал. 1 от КЗ“ се отбелязва извършената от застрахователя проверка на изискванията за регистрация на застрахователните агенти. Полето
е задължително и съдържа текст „Да“, когато е
извършена проверка и са спазени изискванията за
регистрация, или „Не“ в останалите случаи. При
отговор „Не“ порталът не допуска регистрация.
72. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на застрахователя, с който е сключена застраховката. Полето не е задължително и
съдържа 9 или 13 цифри.
73. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ наименование на застрахователя“
се попълва фирмата на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
74. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ номер на полицата“ се попълва
номер на полицата. Полето не е задължително
и съдържа текст.
75. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ начална дата на полицата“ се
попълва началната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

76. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ к райна дата на полицата“ се
попълва крайната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
77. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4
от КЗ дата на издаване на декларацията“ се
попълва датата на издаване на декларацията.
Полето не е задължително и е тип дата.
78. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ
крайна дата на декларацията“ се попълва крайната дата на декларацията. Полето не е
задължително и е тип дата.
79. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
номер на клиентската сметка“ се попълва номерът на клиентската сметка на застрахователя. Полето не
е задължително и съдържа текст.
80. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ банка“ се попълва
банката. Полето не е задължително и съдържа
текст.
81. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ клон“ се попълва
клонът. Полето не е задължително и съдържа текст.
82. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ размер“ се попълва размер.
Полето не е задължително и съдържа текст.
83. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ дата на ГФО“ се попълва
датата на отчета. Полето не е задължително и
е тип дата.
84. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ номер на сметка“ се
попълва номерът на сметката на застрахователя,
която посредникът е упълномощен да използва.
Полето не е задължително и съдържа текст.
85. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ дата на упълномощаване“ се попълва датата, на която посредникът е
упълномощен да използва сметката на застрахователя. Полето не е задължително и е тип дата.
86. 86.1.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните по т. от 72 до 76 („Застраховка
„Професионална отговорност“) или по т. 77 и 78
(„Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ“).
86.1.2. Когато са попълнени колоните за
„Застраховка „Професионална отговорност“, в
колоните за „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“
и обратното.
86.2.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните и по т. от 79 до 81 („Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“)
или по т. 82 и 83 („Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ“), или по т. 84 и 85 („Сметка
на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“).
86.2.2. Когато са попълнени колоните за
„Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316,
ал. 5 от КЗ“, в колоните за „Собствен капитал,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
86.2.3. Когато са попълнени колоните за
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“, в колоните за „Специална клиентска сметка,
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съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
86.2.4. Когато са попълнени колоните за
„Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7
от КЗ“, в колоните за „Специална клиентска
сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
87. В колона „Положен и издържан изпит по
чл. 317 от КЗ“ се попълва, че е издържан изпит
по чл. 317, ал. 2 от КЗ от застрахователния агент
и неговите служители, непосредствено заети с
дейностите по разпространение на застрахователни продукти. Полето е задължително и съдържа
текст. Попълва се „да“ за издържан изпит от
всички задължени лица или „Не“ в останалите
случаи. При отговор „Не“ порталът не допуска
регистрация.
88. В колона „Държави членки, в които агентът
извършва дейност при условията на правото на
установяване“ се попълват държавите членки, в
които агентът извършва дейност при условията
на правото на установяване. Полето не е задължително и съдържа текст.
89. В колона „Държави членки, в които агентът
извършва дейност при условията на свободата на
предоставяне на услуги“ се попълват държавите
членки, в които агентът извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги. Полето не е задължително и съдържа текст.
90. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката, която агентът има право да разпространява
(съгл. приложение № 6). Полето е задължително
и съдържа цифра.
91. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва начална дата, от която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки по
този клас. Полето е задължително и е тип дата.
92. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки
от този клас. Полето не е задължително и е
тип дата.
Приложение № 4.3. Агенти ФЛ – Добавяне
на нови договори
93. В съответното приложение заст рахователят попълва информация за сключените
нови договори за застрахователно агентство за
физически лица.
94. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от Комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
95. В колона „Наименование на застрахователния агент име“ се попълва собственото
име на застрахователния агент съгласно документ за самоличност. Полето е задължително
и съдържа текст.
96. В колона „Наименование на застрахователния агент презиме“ се попълва презимето на
застрахователния агент. Полето е задължително
и съдържа текст. Когато името на застрахователния агент съгласно документ за самоличност
се състои от две имена, се записва тире („–“).
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97. В колона „Наименование на застрахователния агент фамилия“ се попълва фамилното
име на застрахователния агент съгласно документ за самоличност. Полето е задължително
и съдържа текст. Когато фамилното име на
застрахователния агент съгласно документ за
самоличност се състои от повече от едно име,
те се записват в тази колона. Когато името на
застрахователния агент съгласно документ за
самоличност се състои от две имена, второто
му име се записва в тази колона.
98. В колона „Наименование на застрахователния агент
ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/
ЛН/ЛНЧ на застрахователния агент. Полето е
задължително и съдържа 10 цифри.
99. В колона „Държавата, в която лицето е
регистрирано по постоянен адрес по местоживеене“ се попълва държавата, в която лицето е
регистрирано по постоянен адрес по местоживеене. Полето е задължително и съдържа текст.
Когато е вписан текст, различен от „Република
България“, порталът не допуска регистрация.
100. В колона „Населеното място, в което
лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене“ се попълва населеното място,
в което лицето е регистрирано по постоянен
адрес по местоживеене. Полето е задължително
и съдържа текст.
101. В колона „Адрес за кореспонденция на
лицето“ се попълва адресът за кореспонденция на
лицето. Полето е задължително и съдържа текст.
102. В колона „Телефон на лицето“ се попълва
телефон на лицето. Полето е задължително и
съдържа текст.
103. В колона „Договор за застрахователно
агентство
дата на сключване на договора“
се попълва датата на сключване на договора на
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
104. В колона „Договор за застрахователно
агентство
начало на договора за застрахователно агентство“ се попълва началната дата,
от която агентът е оправомощен да извършва
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
105. В колона „Договор за застрахователно
агентство край на договора за застрахователно
агентство“ се попълва крайната дата, ако има
такава, на договора на застрахователното агентство. Полето не е задължително и е тип дата.
106. Колона „Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ“ се попълва от
първия застраховател. Полето е задължително
и съдържа текст. Отбелязва се „да“ или „не“.
107. В колона „Извършена п роверк а по
чл. 318, ал. 1 от КЗ“ се отбелязва извършената
от застрахователя проверка на изискванията за
регистрация на застрахователните агенти. Полето
е задължително и съдържа текст „Да“, когато е
извършена проверка и са спазени изискванията за
регистрация, или „Не“ в останалите случаи. При
отговор „Не“ порталът не допуска регистрация.
108. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на застрахователя, с който е сключе-
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на застраховката. Полето не е задължително и
съдържа 9 или 13 цифри.
109. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ наименование на застрахователя“
се попълва фирмата на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
110. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ номер на полицата“ се попълва
номер на полицата. Полето не е задължително
и съдържа текст.
111. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ начална дата на полицата“ се попълва началната дата на полицата. Полето не е
задължително и е тип дата.
112. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ к райна дата на полицата“ се
попълва крайната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
113. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4
от КЗ
дата на издаване на декларацията“ се
попълва датата на издаване на декларацията.
Полето не е задължително и е тип дата.
114. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ крайна дата на декларацията“ се попълва
крайната дата на декларацията. Полето не е
задължително и е тип дата.
115. В колона „Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
номер на
клиентската сметка“ се попълва номерът на
клиентската сметка на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
116. В колона „Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
банка“ се
попълва банката. Полето не е задължително и
съдържа текст.
117. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ клон“ се попълва
клонът. Полето не е задължително и съдържа
текст.
118. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ номер на сметка“ се
попълва номерът на сметката на застрахователя,
която посредникът е упълномощен да използва.
Полето не е задължително и съдържа текст.
119. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ дата на упълномощаване“
се попълва датата, на която посредникът е упълномощен да използва сметката на застрахователя.
Полето не е задължително и е тип дата.
120. 120.1. Когато са попълнени колони по
т. 113 и 114 („Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“), попълването на колони по т. от 108 до 112
(„Застраховка „Професионална отговорност“) и
от т. 115 до 119 („Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“) не
е задължително, като в тях е необходимо да се
напише думата „няма“.
120.2.1. Когато не са попълнени колони по
т. 113 и 114 („Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“), в тях е необходимо да се напише думата
„Няма“ и задължително се попълват колони по
т. от 108 до 112 („Застраховка „Професионална
отговорност“) и по т. от 115 до 117 („Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“)
или по т. 118 и 119 („Сметка на застраховател,
съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“).
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120.2.2. Когато заедно с колоните „Застраховка „Професионална отговорност“ са попълнени
колоните за „Сметка на застраховател, съгласно
чл. 316, ал. 7 от КЗ“, в колоните за „Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“
е необходимо да се напише думата „няма“.
120.2.3. Когато заедно с колоните „Застраховка
„Професионална отговорност“ са попълнени колоните за „Специална клиентска сметка, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ“, в колоните за „Сметка на
застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“ е
необходимо да се напише думата „няма“.
121. В колона „Положен и издържан изпит
по чл. 317 от КЗ“ се попълва, че е издържан изпит по чл. 317, ал. 2 от КЗ от застрахователния
агент. Полето е задължително и съдържа текст.
Попълва се „да“ за издържан изпит или „Не“ в
останалите случаи. При отговор „Не“ порталът
не допуска регистрация.
122. В колона „Държави членки, в които
агентът извършва дейност при условията на
правото на установяване“ се попълват държави
членки, в които агентът извършва дейност при
условията на правото на установяване. Полето
не е задължително и съдържа текст.
123. В колона „Държави членки, в които
агентът извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги“ се попълват
държавите членки, в които агентът извършва
дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Полето не е задължително и
съдържа текст.
124. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховките, която агентът има право да разпространява
(съгл. приложение № 6). Полето е задължително
и съдържа текст.
125. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва начална дата, от която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки от
този клас. Полето е задължително и е тип дата.
126. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки
от този клас. Полето не е задължително и е
тип дата.
Приложение № 4.4. Агенти ЮЛ – Прекратяване/Корекция на договори
127. В съответното приложение застрахователят попълва информация за прекратяване
или корекции по договори за застрахователно
агентство за юридически лица.
128. Попълването на колоните е идентично
с попълването на колоните, описани от т. 10
до т. 50.
129. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване по договори за застрахователно
агентство за юридически лица. Полето е задължително и съдържа текст.
Приложение № 4.5. Агенти ЕТ – Прекратяване/Корекция на договори
130. В съответното приложение застрахователят попълва информация за прекратяване
или корекции по договори за застрахователно
агентство за еднолични търговци.
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131. Попълването на колоните е идентично с
попълването на колоните, описани от т. 55 до т. 89.
132. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване по договори за застрахователно
агентство за еднолични търговци. Полето е
задължително и съдържа текст.
Приложение № 4.6. Агенти ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори
133. В съответното приложение застрахователят попълва информация за прекратяване
или корекции по договори за застрахователно
агентство за физически лица.
134. Попълването на колоните е идентично
с попълването на колоните, описани от т. 94
до т. 123.
135. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване по договори за застрахователно
агентство за физически лица. Полето е задължително и съдържа текст.
Приложение № 4.7. Агенти ЮЛ – Корекция на
предлаганите застраховки добавяне/премахване
136. В съответното приложение застрахователят попълва информация за добавяне или
премахване на застраховки по договори за застрахователно агентство за юридически лица.
137. В колона „КОД на застраховател“ се
попълва кодът на застраховател я (съгл. номенклатура, приета от Комисията). Полето е
задължително и съдържа само цифри.
138. В колона „Наименование на застрахователния агент“ се попълва наименованието на
застрахователния агент. Полето е задължително
и съдържа текст.
139. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователния агент“ се попълва ЕИК или код
по БУЛСТАТ на застрахователния агент. Полето
е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
140. В колона „Договор за застрахователно
агентство
начало на договора за застрахователно агентство“ се попълва началната дата,
от която агентът е оправомощен да извършва
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
141. В колона „Договор за застрахователно
агентство край на договора за застрахователно
агентство“ се попълва крайната дата, датата, ако
има такава, на договора на застрахователното
агентство. Полето не е задължително и е тип дата.
142. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката, която агентът има право да разпространява
(съгл. приложение № 6). Полето е задължително
и съдържа цифра.
143. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки от
този клас. Полето е задължително и е тип дата.
144. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки
от този клас. Полето не е задължително и е
тип дата.
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145. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване на застраховката.
Приложение № 4.8. Агенти ЕТ – Корекция на
предлаганите застраховки добавяне/премахване
146. В съответното приложение застрахователят попълва информация за добавяне или
премахване на застраховки по договори за застрахователно агентство за еднолични търговци.
147. В колона „КОД на застраховател“ се
попълва кодът на застраховател я (съгл. номенклатура, приета от Комисията). Полето е
задължително и съдържа само цифри.
148. В колона „Наименование на застрахователния агент“ се попълва наименованието на
застрахователния агент. Полето е задължително
и съдържа текст.
149. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователния агент“ се попълва ЕИК или код
по БУЛСТАТ на застрахователния агент. Полето
е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
150. В колона „Договор за застрахователно
агентство
начало на договора за застрахователно агентство“ се попълва началната дата,
от която агентът е оправомощен да извършва
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
151. В колона „Договор за застрахователно
агентство
край на договора за застрахователно агентство“ се попълва крайната дата,
датата, ако има такава, на договора на застрахователното агентство. Полето не е задължително
и е тип дата.
152. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката, която агентът има право да разпространява
(съгл. приложение № 6). Полето е задължително
и съдържа цифра.
153. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва начална дата, от която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки от
този клас. Полето е задължително и е тип дата.
154. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки
от този клас. Полето не е задължително и е
тип дата.
155. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване на застраховката.
Приложение № 4.9. Агенти ФЛ – Корекция на
предлаганите застраховки добавяне/премахване
156. В съответното приложение застрахователят попълва информация за добавяне или
п рема х ване на заст ра ховк и по договори за
застрахователно агентство за физически лица.
157. В колона „КОД на застраховател“ се
попълва кодът на застраховател я (съгл. номенклатура, приета от Комисията). Полето е
задължително и съдържа само цифри.
158. В колона „Наименование на застрахователния агент име“ се попълва собственото
име на застрахователния агент съгласно документ за самоличност. Полето е задължително
и съдържа текст.
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159. В колона „Наименование на застрахователния агент
п резиме“ се поп ъ лва
презимето на застрахователния агент. Полето
е задължително и съдържа текст. Когато името
на застрахователния агент съгласно документ за
самоличност се състои от две имена, се записва
тире („–“)
160. В колона „Наименование на застрахователния агент фамилия“ се попълва фамилното
име на застрахователния агент съгласно документ за самоличност. Полето е задължително
и съдържа текст. Когато фамилното име на
застрахователния агент съгласно документ за
самоличност се състои от повече от едно имена,
те се записват в тази колона. Когато името на
застрахователния агент съгласно документ за
самоличност се състои от две имена, второто
му име се записва в тази колона.
161. В колона „Наименование на застрахователния агент ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/
ЛН/ЛНЧ на застрахователния агент. Полето е
задължително и съдържа 10 цифри.
162. В колона „Договор за застрахователно
агентство
начало на договора за застрахователно агентство“ се попълва началната дата,
от която агентът е оправомощен да извършва
застрахователното агентство. Полето е задължително и е тип дата.
163. В колона „Договор за застрахователно
агентство
край на договора за застрахо-
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вателно агентство“ се попълва крайната дата,
датата, ако има такава, на договора на застрахователното агентство. Полето не е задължително
и е тип дата.
164. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката, която агентът има право да разпространява
(съгл. приложение № 6). Полето е задължително
и съдържа цифра.
165. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки от
този клас. Полето е задължително и е тип дата.
166. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която агентът
е оправомощен да разпространява застраховки
от този клас. Полето не е задължително и е
тип дата.
167. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване на застраховката.
Подаване на справките към Комисията
168. Застрахователните дружества подават
файловете си във формата на електронен документ, подписани с квалифициран електронен
подпис, чрез портал на интернет страницата на
Комисията. При подаването на документите с
квалифициран електронен подпис трябва да се
следват инструкциите, описани в приложение
№ 3 – Ръководство за потребителя.
Приложение № 6 към чл. 3, ал. 7

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗАСТРАХОВКИТЕ

№
101
102
103
104
105
106
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАСТРАХОВКИ
Застраховка "Живот" и рента
Женитба и детска застраховка
Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд
Постоянна здравна застраховка
Изкупуване на капитал
Допълнителна застраховка
Злополука
Заболяване
Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)
Релсови превозни средства
Летателни апарати
Плавателни съдове
Товари по време на превоз
Пожари и природни бедствия
Други щети на имущество
Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно
превозно средство
Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни
апарати
Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни
съдове
Обща гражданска отговорност
Кредити
Гаранции
Разни финансови загуби
Правни разноски (правна защита)
Помощ при пътуване (асистанс)

Приложение № 6
към чл. 3, ал. 7

КОД на застраховател*

*
дата на сключване на договора*

адрес за
предста
кореспонд договор за
вляващ
енция на посредничест
посредн
посредник
во*
ика ДД*
а ДД*
сметка
собств
на
ен
застра
специална
капита
деклара
ховате
клиентска
л,
застраховка
ция по
л,
сметка,
съглас
"Професионална чл. 316,
съглас
съгласно
но чл.
отговорност"
ал. 4 от
но чл.
чл. 316, ал.
316,
КЗ
316,
5 от КЗ
ал. 5
ал. 7
от КЗ
от КЗ

крайна дата

крайна дата

начална дата*

клас застраховка, която
посредникът ДД има право да
разпространява (съгл. Приложение
№ 6)*

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при
условията на правото на установяване
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начална дата*

клас застраховка, която посредникът ДД има
право да разпространява (съгл. Приложение №
6)*

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за
издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

размер

клон

банка

сметка на
специална собствен
застрахов
клиентска капитал,
ател,
съгласно
сметка,
съгласно
съгласно чл. 316,
чл. 316,
ал. 5 от
чл. 316,
ал. 7 от
КЗ
ал. 5 от КЗ
КЗ

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

дата на издаване на декларацията

декларация
по чл. 316,
ал. 4 от КЗ

размер

клон

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

застраховка
"Професионална
отговорност"

банка

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

дата на издаване на декларацията

ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

край на договора за посредничество

договор за
посредничество*

крайна дата на полицата

дата на сключване на договора*
начало на договора за посредничество*

ДЪРЖАВЕН

начална дата на полицата

*

номер на полицата

Наименование на застрахователя

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

ЮЛ

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ на ФЛ, което представлява
ЮЛ

адрес за
кореспонденция представляващ посредника
на посредника
ДД*
ДД*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

ЕИК
трите имена на ФЛ, което представлява
ЮЛ

ФЛ

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

трите имена
ЕГН/ЛН/ЛНЧ
наименование на ЮЛ
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трите имена*

край на договора за посредничество

начало на договора за посредничество*

адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница*

населеното място*

адрес, телефон на ЮЛ*

населено място на ЮЛ*

адрес, телефон на ЮЛ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ на посредника ДД*

правноорганизационна форма на посредника ДД*

адрес на
офисите, в
които се
посредника
ДД*

адрес за кореспонден-ция, телефон/факс, електронна
поща, електронна страница*

адрес
на
офисит
е, в
седалищ
които
е на
се
посредн
извърш
ика ДД*
ва
посред
ничеств
о*

населеното място*

адрес, телефон на ЕТ*

КОД на застраховател*
наименование на посредника ДД*

седалищ
е на
посредни
ка ДД*

населено място*

Адрес, телефон на ЕТ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ напосредника ДД*

наименование на посредника ДД*

С Т Р.
БРОЙ 55

„Посредници
– Добавяне
на нови
договори“
Приложение
№ 7.1 "Посредници ДД
ДД ЮЛЮЛ
– Добавяне
на нови договори"
по чл. 4,
ал. 5

Приложение № 7.1
по чл. 4, ал. 5

класове застраховки*

Легенда:

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със съответните подколони)
Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател" (със съответните подоколони)

Приложение № 7.2 "Посредници
ДД ДД
ЕТ – ЕТ
Добавяне
на новина
договори"
по чл. 4, ал.
„Посредници
– Добавяне
нови договори“
по5 чл. 4, ал. 5

Приложение № 7.2

класове
застраховки*

Легенда:

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със съответните
подколони)

Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател" (със съответните
подоколони)

КОД на застраховател*

*
адрес
адрес
на
за
седали офиси
коресп
ще на те, в
онденц представляващ посредника
посред които
ДД*
ия на
ника
се
посред
ДД*
посре
ника
дника
ДД*
ДД*

ЮЛ

Легенда:

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална
отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със
съответните подколони)

Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или
колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател" (със
съответните подоколони)
сметка
собствен
на
специална
капитал, застрах
клиентска
декларация
застраховка "Професионална
съгласно овател,
сметка,
по чл. 316,
отговорност"
чл. 316, съгласн
съгласно чл.
ал. 4 от КЗ
ал. 5 от
о чл.
316, ал. 5 от КЗ
КЗ
316, ал.
7 от КЗ

Основание за корекция/прекратяване*

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги

дата на издаване на декларацията

крайна дата

начална дата*

клас застраховка, която посредникът ДД има
право да разпространява (съгл. Приложение №
6)*

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

номер на клиентската сметка
банка
клон

крайна дата на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

Наименование на застрахователя

ВЕСТНИК

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

размер

клон

банка

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

дата на издаване на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

номер на полицата

договор за
посредничество*

Наименование на застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*
застраховка
"Професионална
отговорност"
специал сметк
на
а на
декла
клиентс застр
рация
ка
ахова
по чл.
сметка, тел,
316,
съгласн по чл.
ал. 4
о чл.
316,
от КЗ
316, ал. ал. 7
6 от КЗ от КЗ

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

ДЪРЖАВЕН

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

*

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

край на договора за посредничество

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

край на договора за посредничество

начало на договора за посредничество*

дата на сключване на договора*

телефон на лицето*

адрес за кореспонденция на лицето*

населеното място, в което лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене*

държавата, в която лицето е регистрирано по постоянен адрес по местоживеене*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

фамилия*

договор за
посредничест
во*

начало на договора за посредничество*

дата на сключване на договора*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ на ФЛ, което представлява ЮЛ

ФЛ

трите имена на ФЛ, което представлява ЮЛ

ЕИК

наименование на ЮЛ

ЕГН/ЛН/ЛНЧ

населеното място*
адрес за кореспонденция, телефон/факс,
електронна поща, електронна страница*
трите имена

КОД на застраховател*
презиме*

име*
наименование
на посредника
ДД*

адрес, телефон на ЮЛ*

населено място на ЮЛ*

адрес, телефон на ЮЛ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ на посредника ДД*

правноорганизационна форма на посредника ДД*

наименование на посредника ДД*

БРОЙ 55
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Приложение
Приложение № 7.3 "Посредници ДД ФЛ – Добавяне на нови договори"по
чл. 4, ал. 5 № 7.3
„Посредници ДД ФЛ – Добавяне на нови договори“ по чл. 4, ал. 5

класове
застраховки*

Легенда:

Задължително поле

Трябва да бъде попълнено или колони "застраховка "Професионална отговорност" и специална клиентска сметка, съгласно чл.
316, ал. 6 от КЗ или сметка на застраховател, по чл. 316, ал. 7 от КЗ или колона "декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със
съответните подколони)

Приложение
№ 7.4 "Посредници
ДД ЮЛ
– Прекратяване/Корекция на договори"
по чл. 4, ал.по
6
„Посредници
ДД ЮЛ
– Прекратяване/Корекция
на договори“

Приложение № 7.4
чл. 4, ал. 6

КОД на застраховател*

*

наименова
ние на
посредник
а ДД*
договор за
посредничество*
сметка
на
застрахо
вател, по
чл. 316,
ал. 7 от
КЗ

Легенда:

Трябва да бъде попълнено или колони "застраховка "Професионална отговорност" и специална клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 6 от КЗ или
сметка на застраховател, по чл. 316, ал. 7 от КЗ или колона "декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със съответните подколони)

Задължително поле
Основание за корекция/прекратяване*

Основание за корекция/прекратяване*

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при
условията на правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за
издържан изпит)*

дата на упълномощаване

номер на сметка

дата на ГФО

размер

клон

банка

номер на клиентската сметка

крайна дата на декларацията

ВЕСТНИК

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при
условията на свободата на предоставяне на услуги

крайна дата на полицата
дата на издаване на декларацията

сметка на
специална собствен
застрахов
деклара
клиентска
капитал,
ател,
ция по
сметка,
съгласно
съгласно
чл. 316,
съгласно чл. чл. 316,
чл. 316,
ал. 4 от
316, ал. 5 от ал. 5 от
ал. 7 от
КЗ
КЗ
КЗ
КЗ

държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при
условията на правото на установяване

положен и издържан изпит по чл. 317 от КЗ (попълва се "да" за
издържан изпит)*

дата на упълномощаване

специална
клиентска
декларация
сметка,
по чл. 316
съгласно
от КЗ
чл. 316,
ал. 6 от КЗ

номер на сметка

клон

банка

номер на клиентската сметка

застраховка
"Професионална
отговорност"

крайна дата на декларацията

номер на полицата
начална дата на полицата

застраховка
"Професионална
отговорност"

дата на издаване на декларацията

крайна дата на полицата

начална дата на полицата

Наименование на застрахователя

ДЪРЖАВЕН

номер на полицата

*

Наименование на застрахователя

ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

трите имена*

край на договора за посредничество

начало на договора за
посредничество*

дата на сключване на договора*

адрес за кореспонден-ция,
телефон/факс, електронна поща,
електронна страница*

населеното място*

адрес, телефон на ЕТ*

населено място*

Адрес, телефон на ЕТ*

населеното място*

ИКПС (LEI code)

ЕИК или код по БУЛСТАТ напосредника ДД*

адрес
на
офисит
адрес за
е, в
седалищ
представ
които кореспонден
договор за
е на
ляващ
ция на
се
посредничество* посредни
посредни
извърш посредника
ка ДД*
ка ДД*
ДД*
ва
посред
ничеств
о*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на застрахователя

Извършена проверка по чл. 318, ал. 1 от КЗ*

Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ*

КОД на застраховател*
наименование на посредника ДД*
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край на договора за посредничество

начало на договора за посредничество*

дата на сключване на договора*

телефон на лицето*

адрес за кореспонденция на лицето*

населеното място, в което лицето е регистрирано по постоянен
адрес по местоживеене*

държавата, в която лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

име*
презиме*
фамилия*

С Т Р.
БРОЙ 55

Приложение „Посредници
№ 7.5 "Посредници
Прекратяване/Корекция на договори"по
чл. 4,
6 4, ал. 6
ДД ДД
ЕТЕТ–
– Прекратяване/Корекция
на договори“
поал.чл.

Приложение № 7.5

Легенда:

Задължително поле

Трябва да се полълни или колона "застраховка "Професионална отговорност" или колона "Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ" (със съответните подколони)
Трябва да се полълни или колона "Специална клиентска сметка" или колона "Собствен капитал" или колона "Сметка на застраховател" (със съответните
подоколони)

Приложение
Приложение № 7.6 "Посредници ДД ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори"
по чл. 4, ал. №
6 7.6
„Посредници ДД ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори“ по чл. 4, ал. 6

БРОЙ 55

Ъ "Посредници
РЖАВЕН В
Е ЮЛ
СТН
ИК
С Т Р. 7 7
Приложение № Д7.7
ДД
– Корекция
на
предлаганите застраховки добавяне/премахване" по
Приложение № 7.7
чл. 4, ал. 6
„Посредници ДД ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 4, ал. 6

крайна дата

начална дата *

Основание за корекция/прекратяване*

класове застраховки*

клас застраховка, която
посредникът ДД има право да
разпространява (съгл. Приложение
№ 6)*

край на договора за посредничество

начало на договора за посредничество*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на посредника ДД*

наименование на посредника ДД*

КОД на застраховател*

договор за
посредничество*

Легенда:

Приложение №* 7.8 "Посредници
Задължително ДД
поле ЕТ – Корекция на
предлаганите застраховки добавяне/премахване" по
Приложение № 7.8
чл. 4, ал. 6
„Посредници ДД ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 4, ал. 6

крайна дата

начална дата*

Основание за корекция/прекратяване*

класове застраховки*

клас застраховка, която
посредникът ДД има право да
разпространява (съгл. Приложение
№ 6)*

край на договора за посредничество

начало на договора за посредничество*

ЕИК или код по БУЛСТАТ на посредника ДД*

наименование на посредника ДД*

КОД на застраховател*

договор за
посредничество*

Легенда:
Задължително поле

*

Приложение № 7.9 "осредници ДД ЮЛ ФЛ – Корекция на предлаганите
застраховки добавяне/премахване" по чл. 4, ал. 6

Легенда:
*

Задължително поле

крайна дата

начална дата *

класове застраховки*

клас застраховка, която
агентът има право да
разпространява (съгл.
Приложение № 6)*

край на договора за
посредничество

договор за
посредничество*

начало на договора за
посреднчество*

ЕГН/ЛН/ЛНЧ*

фамилия*

презиме*

име*

КОД на застраховател*

наименование на посредника ДД*

Основание за корекция/прекратяване*

Приложение № 7.9
„Посредници ДД ЮЛ ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване“ по чл. 4, ал. 6

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 8
към чл. 4, ал. 7
У К А З А Н И Я
във връзка с попълването и представянето в
Комисията за финансов надзор на данни за
посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност (посредници
ДД), от страна на застрахователите
1. Застрахователите представят в Комисията
за финансов надзор данни за посредниците ДД
по утвърден образец, както следва:
а) за първоначално подаване на договор за
посредничество в седемдневен срок от сключване на договора;
б) за корекции по договор и застраховки в
седемдневен срок от сключване на договора.
2. Файловете, които подават застрахователите
за сключените договори за своите посредници
ДД, са:
а) Посредници ДД ЮЛ – Добавяне на нови
договори;
б) Посредниц и Д Д ЮЛ – Прек ратяване/
Корекция на договори;
в) Посредници ДД ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
г) Посредници ДД ЕТ – Добавяне на нови
договори;
д) Посредници ДД ЕТ – Прекратяване/Корекция на договори;
е) Посредници ДД ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване;
ж) Посредници ДД ФЛ – Добавяне на нови
договори;
з) Посредници ДД ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори;
и) Посредници ДД ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/премахване.
I. Попълване на подаваните файлове
3. В пакета от документи са предоставени
образците с формата на файловете.
4. Файловете по т. 2 се подават задължително
в TXT формат с енкодинг UTF-8. Полетата в един
ред се отделят едно от друго с точка и запетая
(;), дори и стойността да липсва.
5. Данните за новите договори се подават, като
всяка една застраховка се изписва на отделен
ред. Всички останали данни за договора остават
непроменени за всяка застраховка.
6. Форматът на датите в подаваните файлове
по т. 2 трябва да бъде DD.MM.YYYY.
7. Всички полета, отбелязани със звездичка
„*“, са задължителни.
8. При попълването на алтернативни колони,
при които задължително трябва да се избере попълването на поне една от повече колони, чието
попълване само по себе си не е задължително,
в колоните, които не се попълват данни, е необходимо да се напише думата „няма“ съобразно
указанията по-долу.
Приложение № 7.1. Посредници ДД ЮЛ – Добавяне на нови договори
9. В съответното приложение застрахователят попълва информация за сключените нови
договори за посредничество за юридически лица.
10. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
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приета от Комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
11. В колона „Наименование на посредника
ДД“ се попълва наименованието на посредника
ДД. Полето е задължително и съдържа текст.
12. В колона „Правноорганизационна форма
на посредника ДД“ се попълва правноорганизационна форма на посредника ДД. Полето е
задължително и съдържа текст.
13. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ на
посредника ДД“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на посредника ДД. Полето е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
14. В колона ИКПС (LEI code) се отбелязва
Идентификационен код на правния субект, където е приложимо. Полето не е задължително
и съдържа текст.
15. В колона „С еда л и ще на пос ред н и к а
ДД
населено място“ се попълва населеното
място на седалище на посредника ДД в Република България. Полето е задължително и съдържа текст. Когато седалището на посредника
ДД не е в Република България, приложението
не се подава.
16. В колона „С еда л и ще на пос ред н и к а
ДД адрес, телефон на ЮЛ“ се попълват адрес,
телефон на ЮЛ на седалището на посредника
ДД. Полето е задължително и съдържа текст.
17. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество населено място на
ЮЛ“ се попълва населено място на офисите.
Полето е задължително и съдържа текст.
18. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество
адрес, телефон на
ЮЛ“ се попълват адрес, телефон на ЮЛ на офисите. Полето е задължително и съдържа текст.
19. В колона „Адрес за кореспонденция на
посредника ДД населеното място“ се попълва
населеното място на адреса за кореспонденция.
Полето е задължително и съдържа текст.
20. В колона „Адрес за кореспонденция на
посредника ДД
адрес за кореспонденция,
телефон/факс, електронна поща, електронна
страница“ се попълва адрес за кореспонденция,
телефон/факс, електронна поща, електронна
страница на адреса за кореспонденция. Полето
е задължително и съдържа текст.
21. В колона „Представляващ посредника ДД
ФЛ
трите имена“ се попълват имената на
представляващия посредника ДД ФЛ, който с
решение на компетентния орган на посредника
ДД – юридическо лице съгласно закона и учредителния акт на посредника ДД е определен да
отговаря за и да управлява дейността по разпространение на застрахователни продукти. Когато
не е определено лице по изречение първо, се попълват имената на представляващия посредника
ДД. Имената на представляващия се попълват
съгласно документа му за самоличност. Когато
представляващите посредника ДД са повече от
едно физическо лице, техните имена се попълват
последователно, като се отделят със запетая.
Полето се попълва, когато представляващият
посредника ДД е физическо лице, и съдържа
текст.
22. В колона „Представляващ посредника
ДД ФЛ ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/ЛН/
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ЛНЧ на представляващия посредника ДД ФЛ.
Полето се попълва, когато представляващият
посредника ДД е физическо лице, и съдържа
10 цифри. Когато са попълнени повече от един
представляващ, се попълва ЕГН/ЛН/ЛНЧ на
първия поред представляващ.
23. В колона „Представляващ посредника ДД
ЮЛ наименование на ЮЛ“ се попълва наименованието на представляващия посредника ДД
ЮЛ. Когато представляващите посредника ДД
са повече от едно юридическо лице, техните наименования се попълват последователно, като се
отделят със запетая. Полето се попълва, когато
представляващият посредника ДД е юридическо
лице, и съдържа текст.
24. В колона „Представляващ посредника ДД
ЮЛ
ЕИК“ се попълва ЕИК на представляващия посредника ДД ЮЛ. Полето се попълва,
когато представляващият посредника ДД е юридическо лице, и съдържа 9 или 13 цифри. Когато
са попълнени повече от един представляващ, се
попълва ЕИК на първия поред представляващ.
25. В колона „Представляващ посредника ДД
ЮЛ трите имена на ФЛ, което представлява
ЮЛ“ се попълват имената на представляващия
юридическото лице, представляващо посредника
ДД, който с решение на компетентния орган
на посредника ДД – юридическо лице съгласно
закона и учредителния акт на посредника ДД е
определен да отговаря за и да управлява дейността
по разпространение на застрахователни продукти.
Когато не е определено лице по изречение първо,
се попълват имената на представляващия юридическото лице. Имената на представляващия се
попълват съгласно документ за самоличност на
ФЛ. Когато представляващите застрахователния
агент юридическо лице са повече от едно физическо лице, техните имена се попълват последователно, като се отделят със запетая. Полето се
попълва, когато представляващият посредника
ДД е юридическо лице, и съдържа текст.
26. В колона „Представляващ посредника
ДД ЮЛ
ЕГ Н/Л Н/Л Н Ч на ФЛ, кое т о
представлява ЮЛ“ се попълва ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на ФЛ на представляващия посредника ДД ЮЛ.
Полето се попълва, когато представляващият
посредника ДД е юридическо лице, и съдържа
10 цифри. Когато са попълнени повече от един
представляващ, се попълва ЕГН/ЛН/ЛНЧ на
първия поред представляващ.
27. Когато са попълнени колоните за „Представляващ посредника ДД ФЛ“, не е задължително
да се попълват колоните за „Представляващ
посредника ДД ЮЛ“, като в тях е необходимо
да се напише думата „няма“ и обратното.
28. Колона „Съгласие на първи застраховател
съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ“ се попълва от
първия застраховател. Полето е задължително
и съдържа текст. Отбелязва се „да“ или „не“.
29. В колона „Договор за посредничество
дата на сключване на договора“ се попълва датата
на сключване на договора за посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
30. В колона „Договор за посредничество
начало на договора за посредничество“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД
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е оправомощен да извършва посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
31. В колона „Договор за посредничество
край на договора за посредничество“ се попълва
крайната дата, датата, ако има такава, на договора
за посредничество. Полето не е задължително
и е тип дата.
32. В колона „Извършена проверка по чл. 318,
ал. 1 от КЗ“ се отбелязва извършената от застрахователя проверка на изискванията за регистрация
на посредниците ДД. Полето е задължително и
съдържа текст „Да“, когато е извършена проверка
и са спазени установените изисквания, или „Не“
в останалите случаи. При отговор „Не“ порталът
не допуска регистрация.
33. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на застрахователя, с който е сключена застраховката. Полето не е задължително и
съдържа 9 или 13 цифри.
34. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ наименование на застрахователя“
се попълва фирмата на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
35. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ номер на полицата“ се попълва
номер на полицата. Полето не е задължително
и съдържа текст.
36. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
начална дата на полицата“ се
попълва началната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
37. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
крайна дата на полицата“ се
попълва крайната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
38. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4
от КЗ
дата на издаване на декларацията“ се
попълва датата на издаване на декларацията.
Полето не е задължително и е тип дата.
39. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ
крайна дата на декларацията“ се попълва
крайната дата на декларацията. Полето не е
задължително и е тип дата.
40. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
номер на клиентската сметка“ се попълва номерът на клиентската сметка на застрахователя. Полето не
е задължително и съдържа текст.
41. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ   б анка“ се попълва
банката. Полето не е задължително и съдържа
текст.
42. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ клон“ се попълва
клонът. Полето не е задължително и съдържа текст.
43. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ
размер“ се попълва размер. Полето не е задължително и съдържа текст.
44. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ дата на отчета“ се попълва
датата на отчета. Полето не е задължително и
е тип дата.
45. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ номер на сметка“ се
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попълва номерът на сметката на застрахователя,
която посредникът е упълномощен да използва.
Полето не е задължително и съдържа текст.
46. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ дата на упълномощаване“
се попълва датата, на която посредникът е упълномощен да използва сметката на застрахователя.
Полето не е задължително и е тип дата.
47. 47.1.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните по т. от 33 до 37 („Застраховка
„Професионална отговорност“) или по т. 38 и 39
(„Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ“).
47.1.2. Когато са попълнени колоните за
„Застраховка „Професионална отговорност“, в
колоните за „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“
и обратното.
47.2.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните по т. от 40 до 42 („Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“)
или по т. 43 и 44 („Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ“), или по т. 45 и 46 („Сметка
на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“).
47.2.2. Когато са попълнени колоните за
„Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316,
ал. 5 от КЗ“, в колоните за „Собствен капитал,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
47.2.3. Когато са попълнени колоните за
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“, в колоните за „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
47.2.4. Когато са попълнени колоните за
„Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7
от КЗ“, в колоните за „Специална клиентска
сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
48. В колона „Положен и издържан изпит по
чл. 317 от КЗ“ се попълва, че е издържан изпит
по чл. 317, ал. 2 от КЗ от представляващите
посредниците ДД и техните служители, непосредствено заети с дейностите по разпространение на застрахователни продукти. Полето е
задължително и съдържа текст. Попълва се „да“
за издържан изпит от всички задължени лица
или „Не“ в останалите случаи. При отговор „Не“
порталът не допуска регистрация.
49. В колона „Държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията
на правото на установяване“ се попълват държави
членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на правото на установяване.
Полето не е задължително и съдържа текст.
50. В колона „Държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията
на свободата на предоставяне на услуги“ се
попълват държавите членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги. Полето не
е задължително и съдържа текст.
51. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката,
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която посредникът ДД има право да разпространява (съгл. приложение № 6). Полето е задължително и съдържа цифра.
52. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки по този клас. Полето е задължително
и е тип дата.
53. В колона „Класове застраховки
крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки по този клас. Полето не е задължително и е тип дата.
Приложение № 7.2. Посредници ДД ЕТ – Добавяне на нови договори
54. В съответното приложение застрахователят
попълва информация за сключените нови договори за посредничество за еднолични търговци.
55. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от Комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
56. В колона „Наименование на посредника
ДД“ се попълва наименованието на посредника
ДД. Полето е задължително и съдържа текст.
57. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ на
посредника ДД“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на посредника ДД. Полето е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
58. В колона ИКПС (LEI code) се отбелязва
Идентификационен код на правния субект, където е приложимо. Полето не е задължително
и съдържа текст.
59. В колона „С еда л и ще на пос ред н и к а
ДД
населено място“ се попълва населеното
място на седалище на посредника ДД в Република България. Полето е задължително и съдържа
текст. Когато седалището на едноличния търговец не е в Република България, приложението
не се подава.
60. В колона „С еда л и ще на пос ред н и к а
ДД адрес, телефон“ се попълват адрес, телефон на седалището на посредника ДД. Полето
е задължително и съдържа текст.
61. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество населено място“ се
попълва населено място на офисите. Полето е
задължително и съдържа текст.
62. В колона „Адрес на офисите, в които се
извършва посредничество адрес, телефон“ се
попълват адрес, телефон на офисите. Полето е
задължително и съдържа текст.
63. В колона „Адрес за кореспонденция на
посредника ДД населеното място“ се попълва
населеното място на адреса за кореспонденция.
Полето е задължително и съдържа текст.
64. В колона „Адрес за кореспонденция на
посредника ДД
адрес за кореспонденция,
телефон/факс, електронна поща, електронна
страница“ се попълва адрес за кореспонденция,
телефон/факс, електронна поща, електронна
страница на адреса за кореспонденция. Полето
е задължително и съдържа текст.
65. В колона „Договор за посредничество    дата на сключване на договора“ се попълва датата
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на сключване на договора за посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
66. В колона „Договор за посредничество
начало на договора за посредничество“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД
е оправомощен да извършва посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
67. В колона „Договор за посредничество
край на договора за посредничество“ се попълва
крайната дата, датата, ако има такава, на договора
за посредничество. Полето не е задължително
и е тип дата.
68. В колона „Представляващ посредника
ДД
трите имена“ се попълват имената на
представляващия посредника ДД съгласно документ за самоличност. Полето е задължително
и съдържа текст.
69. В колона „Представляващ посредника
ДД ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на представляващия посредника ДД. Полето е
задължително и съдържа 10 цифри.
70. Колона „Съгласие на първи застраховател
съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ“ се попълва от
първия застраховател. Полето е задължително
и съдържа текст. Отбелязва се „да“ или „не“.
71. В колона „Извършена проверка по чл. 318,
ал. 1 от КЗ“ се отбелязва извършената от застрахователя проверка на изискванията за регистрация
на посредници ДД. Полето е задължително и
съдържа текст „Да“, когато е извършена проверка
и са спазени изискванията за регистрация, или
„Не“ в останалите случаи. При отговор „Не“
порталът не допуска регистрация.
72. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на застрахователя, с който е сключена застраховката. Полето не е задължително и
съдържа 9 или 13 цифри.
73. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ наименование на застрахователя“
се попълва фирмата на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
74. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
номер на полицата“ се попълва
номер на полицата. Полето не е задължително
и съдържа текст.
75. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
начална дата на полицата“ се
попълва началната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
76. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
крайна дата на полицата“ се
попълва крайната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
77. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4
от КЗ
дата на издаване на декларацията“ се
попълва датата на издаване на декларацията.
Полето не е задължително и е тип дата.
78. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ
крайна дата на декларацията“ се попълва
крайната дата на декларацията. Полето не е
задължително и е тип дата.
79. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
номер на клиентската сметка“ се попълва номерът на кли-
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ентската сметка на застрахователя. Полето не
е задължително и съдържа текст.
80. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ банка“ се попълва
банката. Полето не е задължително и съдържа
текст.
81. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ клон“ се попълва
клонът. Полето не е задължително и съдържа текст.
82. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ
размер“ се попълва размер. Полето не е задължително и съдържа текст.
83. В колона „Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ
дата на ГФО“ се попълва
датата на отчета. Полето не е задължително и
е тип дата.
84. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ
номер на сметка“
се попълва номерът на сметката на застрахователя, която посредникът е упълномощен да
използва. Полето не е задължително и съдържа
текст.
85. В колона „Сметка на застраховател, съгласно
чл. 316, ал. 7 от КЗ
дата на упълномощаване“ се попълва датата, на която посредникът е
упълномощен да използва сметката на застрахователя. Полето не е задължително и е тип дата.
86. 86.1.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните по т. от 72 до 76 („Застраховка
„Професионална отговорност“) или по т. 77 и 78
(„Декларация по чл. 316, ал. 4 от КЗ“).
86.1.2. Когато са попълнени колоните за
„Застраховка „Професионална отговорност“, в
колоните за „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“
и обратното.
86.2.1. Задължително трябва да бъдат попълнени колоните и по т. от 79 до 81 („Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“)
или по т. 82 и 83 („Собствен капитал, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ“), или по т. 84 и 85 („Сметка
на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“).
86.2.2. Когато са попълнени колоните за
„Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316,
ал. 5 от КЗ“, в колоните за „Собствен капитал,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
86.2.3. Когато са попълнени колоните за
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“, в колоните за „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
86.2.4. Когато са попълнени колоните за
„Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7
от КЗ“, в колоните за „Специална клиентска
сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и колоните
„Собствен капитал, съгласно чл. 316, ал. 5 от
КЗ“ е необходимо да се напише думата „няма“.
87. В колона „Положен и издържан изпит
по чл. 317 от КЗ“ се попълва, че е издържан
изпит по чл. 317, ал. 2 от КЗ от посредника ДД
и неговите служители, непосредствено заети с
дейностите по разпространение на застрахователни продукти. Полето е задължително и съдържа
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текст. Попълва се „да“ за издържан изпит от
всички задължени лица или „Не“ в останалите
случаи. При отговор „Не“ порталът не допуска
регистрация.
88. В колона „Държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията
на правото на установяване“ се попълват държави
членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на правото на установяване.
Полето не е задължително и съдържа текст.
89. В колона „Държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията
на свободата на предоставяне на услуги“ се
попълват държавите членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги. Полето не
е задължително и съдържа текст.
90. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката,
която посредникът ДД има право да разпространява (съгл. приложение № 6). Полето е задължително и съдържа цифра.
91. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки по този клас. Полето е задължително
и е тип дата.
92. В колона „Класове застраховки крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки от този клас. Полето не е задължително и е тип дата.
Приложение № 7.3. Посредници ДД ФЛ – Добавяне на нови договори
93. В съответното приложение застрахователят попълва информация за сключените нови
договори за посредничество за физически лица.
94. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от Комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
95. В колона „Наименование на посредника
ДД
име“ се попълва собственото име на
посредника ДД съгласно документ за самоличност. Полето е задължително и съдържа текст.
96. В колона „Наименование на посредника
ДД
презиме“ се попълва презимето на посредника ДД. Полето е задължително и съдържа
текст. Когато името на посредника ДД съгласно
документ за самоличност се състои от две имена
се записва тире („–“).
97. В колона „Наименование на посредника
ДД
фамилия“ се попълва фамилното име
на посредника ДД съгласно документ за самоличност. Полето е задължително и съдържа
текст. Когато фамилното името на посредника
ДД съгласно документ за самоличност се състои от повече от едно имена, те се записват в
тази колона. Когато името на посредника ДД
съгласно документ за самоличност се състои
от две имена, второто му име се записва в тази
колона.
98. В колона „Наименование на посредника
ДД
ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/ЛН/
ЛНЧ на посредника ДД. Полето е задължително
и съдържа 10 цифри.
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99. В колона „Държавата, в която лицето е
регистрирано по постоянен адрес по местоживеене“ се попълва държавата, в която лицето е
регистрирано по постоянен адрес по местоживеене. Полето е задължително и съдържа текст.
Когато е вписан текст, различен от „Република
България“, порталът не допуска регистрация.
100. В колона „Населеното място, в което
лицето е регистрирано по постоянен адрес по
местоживеене“ се попълва населеното място,
в което лицето е регистрирано по постоянен
адрес по местоживеене. Полето е задължително
и съдържа текст.
101. В колона „Адрес за кореспонденция на
лицето“ се попълва адресът за кореспонденция на
лицето. Полето е задължително и съдържа текст.
102. В колона „Телефон на лицето“ се попълва
телефон на лицето. Полето е задължително и
съдържа текст.
103. В колона „Договор за посредничество
дата на сключване на договора“ се попълва датата
на сключване на договора за посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
104. В колона „Договор за посредничество
начало на договора за посредничество“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД
е оправомощен да извършва посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
105. В колона „Договор за посредничество
край на договора за посредничество“ се попълва
крайната дата, ако има такава, на договора за
посредничество. Полето не е задължително и е
тип дата.
106. В колона „Съгласие на първи застраховател съгласно чл. 315, ал. 2 от КЗ“ се попълва от
първия застраховател. Полето е задължително
и съдържа текст. Отбелязва се „да“ или „не“.
107. В колона „Извършена п роверк а по
чл. 318, ал. 1 от КЗ“ се отбелязва извършената
от застрахователя проверка на изискванията
за регистрация на посредници ДД. Полето е
задължително и съдържа текст „Да“, когато е
извършена проверка и са спазени изискванията за
регистрация, или „Не“ в останалите случаи. При
отговор „Не“ порталът не допуска регистрация.
108. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
ЕИК или код по БУЛСТАТ на
застрахователя“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на застрахователя, с който е сключена застраховката. Полето не е задължително и
съдържа 9 или 13 цифри.
109. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ наименование на застрахователя“
се попълва фирмата на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
110. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“ номер на полицата“ се попълва
номер на полицата. Полето не е задължително
и съдържа текст.
111. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
начална дата на полицата“ се
попълва началната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
112. В колона „Застраховка „Професионална
отговорност“
крайна дата на полицата“ се
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попълва крайната дата на полицата. Полето не
е задължително и е тип дата.
113. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4
от КЗ
дата на издаване на декларацията“ се
попълва датата на издаване на декларацията.
Полето не е задължително и е тип дата.
114. В колона „Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ крайна дата на декларацията“ се попълва
крайната дата на декларацията. Полето не е
задължително и е тип дата.
115. В колона „Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
номер на
клиентската сметка“ се попълва номерът на
клиентската сметка на застрахователя. Полето
не е задължително и съдържа текст.
116. В колона „Специална клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ
банка“ се
попълва банката. Полето не е задължително и
съдържа текст.
117. В колона „Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ клон“ се попълва
клонът. Полето не е задължително и съдържа текст.
118. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ
номер на сметка“
се попълва номерът на сметката на застрахователя, която посредникът е упълномощен да
използва. Полето не е задължително и съдържа
текст.
119. В колона „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ
дата на упълномощаване“ се попълва датата, на която посредникът
е упълномощен да използва сметката на застрахователя. Полето не е задължително и е тип дата.
120. 120.1. Когато са попълнени колони по
т. 113 и 114 („Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“), попълването на колони по т. от 107 до 111
(„Застраховка „Професионална отговорност“) и
от т. 115 до 119 („Специална клиентска сметка,
съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“ и „Сметка на застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“) не
е задължително, като в тях е необходимо да се
напише думата „няма“.
120.2.1. Когато не са попълнени колони по
т. 113 и 114 („Декларация по чл. 316, ал. 4 от
КЗ“), в тях е необходимо да се напише думата
„няма“ и задължително се попълват колони по
т. от 108 до 112 („Застраховка „Професионална
отговорност“) и по т. от 115 до 117 („Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“)
или по т. 118 и 119 („Сметка на застраховател,
съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“).
120.2.2. Когато заедно с колоните „Застраховка „Професионална отговорност“ са попълнени
колоните за „Сметка на застраховател, съгласно
чл. 316, ал. 7 от КЗ“, в колоните за „Специална
клиентска сметка, съгласно чл. 316, ал. 5 от КЗ“
е необходимо да се напише думата „няма“.
120.2.3. Когато заедно с колоните „Застраховка
„Професионална отговорност“ са попълнени колоните за „Специална клиентска сметка, съгласно
чл. 316, ал. 5 от КЗ“, в колоните за „Сметка на
застраховател, съгласно чл. 316, ал. 7 от КЗ“ е
необходимо да се напише думата „няма“.
121. В колона „Положен и издържан изпит по
чл. 317 от КЗ“ се попълва, че е издържан изпит
по чл. 317, ал. 2 от КЗ от посредника ДД. Полето
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е задължително и съдържа текст. Попълва се
„да“ за издържан изпит или „Не“ в останалите
случаи. При отговор „Не“ порталът не допуска
регистрация.
122. В колона „Държави членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията
на правото на установяване“ се попълват държави
членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на правото на установяване.
Полето не е задължително и съдържа текст.
123. В колона „Държави членки, в които
посредникът ДД извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги“ се
попълват държавите членки, в които посредникът ДД извършва дейност при условията на
свободата на предоставяне на услуги. Полето не
е задължително и съдържа текст.
124. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховките,
която посредникът ДД има право да разпространява (съгл. приложение № 6). Полето е задължително и съдържа текст.
125. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки от този клас. Полето е задължително
и е тип дата.
126. В колона „Класове застраховки
крайна дата“ се попълва крайната дата, до която
посредникът ДД е оправомощен да разпространява застраховки от този клас. Полето не е
задължително и е тип дата.
Приложение № 7.4. Посредници ДД ЮЛ – Прекратяване/Корекция на договори
127. В съответното приложение застрахователят попълва информация за прекратяване
или корекции по договори за посредничество за
юридически лица.
128. Попълването на колоните е идентично с
попълването на колоните, описани от т. 10 до т. 50.
129. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване по договори за посредничество
за юридически лица. Полето е задължително и
съдържа текст.
Приложение № 7.5. Посредници ДД ЕТ – Прекратяване/Корекция на договори
130. В съответното приложение застрахователят попълва информация за прекратяване
или корекции по договори за посредничество за
еднолични търговци.
131. Попълването на колоните е идентично с
попълването на колоните, описани от т. 55 до т. 89.
132. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване по договори за посредничество за
еднолични търговци. Полето е задължително и
съдържа текст.
Приложение № 7.6. Посредници ДД ФЛ – Прекратяване/Корекция на договори
133. В съответното приложение застрахователят попълва информация за прекратяване
или корекции по договори за посредничество за
физически лица.
134. Попълването на колоните е идентично с
попълването на колоните, описани от т. 94 до т. 123.
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135. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване по договори за посредничество
за физически лица. Полето е задължително и
съдържа текст.
Приложение № 7.7. Посредници ДД ЮЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/
премахване
136. В съответното приложение застрахователят попълва информация за добавяне или
премахване на застраховки по договори за посредничество за юридически лица.
137. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от Комисията). Полето е задължително
и съдържа само цифри.
138. В колона „Наименование на посредника
ДД“ се попълва наименованието на посредника
ДД. Полето е задължително и съдържа текст.
139. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ
на посредника ДД“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на посредника ДД. Полето е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
140. В колона „Договор за посредничество
начало на договора за посредничество“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД
е оправомощен да извършва посредничество.
Полето е задължително и е тип дата.
141. В колона „Договор за посредничество
край на договора за посредничество“ се попълва
крайната дата, датата, ако има такава, на договора
за посредничество. Полето не е задължително
и е тип дата.
142. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката,
която посредникът ДД има право да разпространява (съгл. приложение № 6). Полето е задължително и съдържа цифра.
143. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки от този клас. Полето е задължително
и е тип дата.
144. В колона „Класове застраховки
крайна дата“ се попълва крайната дата, до която
посредникът ДД е оправомощен да разпространява застраховки от този клас. Полето не е
задължително и е тип дата.
145. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване на застраховката.
Приложение № 7.8. Посредници ДД ЕТ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/
премахване
146. В съответното приложение застрахователят
попълва информация за добавяне или премахване
на застраховки по договори за посредничество за
еднолични търговци.
147. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от Комисията). Полето е задължително и
съдържа само цифри.
148. В колона „Наименование на посредника
ДД“ се попълва наименованието на посредника
ДД. Полето е задължително и съдържа текст.
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149. В колона „ЕИК или код по БУЛСТАТ
на посредника ДД“ се попълва ЕИК или код по
БУЛСТАТ на посредника ДД. Полето е задължително и съдържа 9 или 13 цифри.
150. В колона „Договор за посредничество
начало на договора за посредничество“ се попълва
началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да извършва посредничество. Полето
е задължително и е тип дата.
151. В колона „Договор за посредничество
край на договора за посредничество“ се попълва
крайната дата, датата, ако има такава, на договора
на посредничество. Полето не е задължително и
е тип дата.
152. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката,
която посредникът ДД има право да разпространява (съгл. приложение № 6). Полето е задължително и съдържа цифра.
153. В колона „Класове застраховки начална
дата“ се попълва началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да разпространява
застраховки от този клас. Полето е задължително
и е тип дата.
154. В колона „Класове застраховки
крайна
дата“ се попълва крайната дата, до която посредникът
ДД е оправомощен да разпространява застраховки от
този клас. Полето не е задължително и е тип дата.
155. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване на застраховката.
Приложение № 7.9. Посредници ДД ФЛ – Корекция на предлаганите застраховки добавяне/
премахване
156. В съответното приложение застрахователят
попълва информация за добавяне или премахване
на застраховки по договори за посредничество за
физически лица.
157. В колона „КОД на застраховател“ се попълва кодът на застрахователя (съгл. номенклатура,
приета от Комисията). Полето е задължително и
съдържа само цифри.
158. В колона „Наименование на посредника ДД
име“ се попълва собственото име на посредника
ДД съгласно документ за самоличност. Полето е
задължително и съдържа текст.
159. В колона „Наименование на посредника
ДД
презиме“ се попълва презимето на посредника ДД. Полето е задължително и съдържа
текст. Когато името на посредника ДД съгласно
документ за самоличност се състои от две имена,
се записва тире („–“).
160. В колона „Наименование на посредника
ДД
фамилия“ се попълва фамилното име на
посредника ДД съгласно документ за самоличност.
Полето е задължително и съдържа текст. Когато
фамилното името на посредника ДД съгласно
документ за самоличност се състои от повече от
едно имена, те се записват в тази колона. Когато
името на посредника ДД съгласно документ за
самоличност се състои от две имена, второто му
име се записва в тази колона.
161. В колона „Наименование на посредника
ДД ЕГН/ЛН/ЛНЧ“ се попълва ЕГН/ЛН/ЛНЧ
на посредника ДД. Полето е задължително и
съдържа 10 цифри.
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162. В колона „Договор за посредничество
начало на договора за посредничество“ се попълва
началната дата, от която посредникът ДД е оправомощен да извършва посредничество. Полето
е задължително и е тип дата.
163. В колона „Договор за посредничество
край на договора за посредничество“ се попълва
крайната дата, датата, ако има такава, на договора
за посредничество. Полето не е задължително и
е тип дата.
164. В колона „Класове застраховки
клас
застраховка“ се попълва кодът на застраховката, която посредникът ДД има право да разпространява (съгл. приложение № 6). Полето
е задължително и съдържа цифра.
165. В колона „Класове застраховки начална дата“ се попълва началната дата, от която
посредникът ДД е оправомощен да разпрос-
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транява застраховки от този клас. Полето е
задължително и е тип дата.
166. В колона „Класове застраховки
крайна дата“ се попълва крайната дата, до
която посредникът ДД е оправомощен да разпространява застраховки от този клас. Полето
не е задължително и е тип дата.
167. В колона „Основание за корекция/прекратяване“ се попълва основанието за корекция/
прекратяване на застраховката.
II. Подаване на справките към Комисията
168. Застрахователните дружества подават
файловете си във формата на електронен документ, подписани с квалифициран електронен
подпис, чрез портал на интернет страницата на
Комисията. При подаването на документите с
квалифициран електронен подпис трябва да се
следват инструкциите, описани в приложение
№ 3 – Ръководство за потребителя.

Приложение № 9.1
към чл. 6
Искане за вписване на юридическо лице застрахователен агент (посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от друга
държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при условията
на свободата за предоставяне на услуги
ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ИСК АНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ПОСРЕДНИК, ПРЕДЛАГАЩ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ К АТО ДОПЪЛНИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ), ИЗВЪРШВАЩ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ
ОТ ДРУГА ДЪРЖ АВА – ЧЛЕНК А НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО
ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА
НА СВОБОДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
от ……..........................................……………………
.................................................................................................. ,
(фирма на заявителя)
(правно-организационна форма)
ЕИК или код по БУЛСТАТ ............................................................................................................................... ,
ИКПС (LEI code, ако е наличен) ......................................................................................................................... ,
със седалище .....................……………………, адрес на управление .......................................................................
Представлявано от ............................................................................................................................................. ,
(имена на законен представител или пълномощник съгласно документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ..................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
телефон ……….......................................…., факс ........................................................................... (ако е наличен)
електронен адрес (e-mail) .................................................................................................................................. ,
електронна страница в интернет (website) ............................................................................ (ако е налична)
Забележка: Попълването на всяко поле е задължително. Когато полето е маркирано като „ако е наличен/
на“, при липса на съответната информация се вписва „няма“.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Желая представляваното от мен юридическо лице да извършва посредничество за застраховател
от друга държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при
условията на свободата за предоставяне на услуги като:
А) застрахователен агент
Б) посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност
(маркира се избраното)
и моля същото да бъде вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.
І. Обща информация за търговеца за целите на вписването:
1. списък на седалищата и адресите на офисите и клоновете (съгласно приложение № 2): ............
2. дата на учредяване: ...................................................................................................................................
3. начин на учредяване: ................................................................................................................................
4. предмет на дейност: ..................................................................................................................................
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5. срок на учредяване (ако има такъв): ......................................................................................................
6. размер на капитала: ...................................................................................................................................
7. брой на акциите/дяловете: ........................................................................................................................
8. номинална стойност на акция/дял: ........................................................................................................
9. вид, класове акции и права по тях, включително особени права и привилегии, ако такива са
предвидени (за акционерните дружества и командитните дружества с акции):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
10. ред за прехвърляне на акциите, съответно дяловете: ........................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
11. начин на представляване: .......................................................................................................................
12. органи на управление и контрол: ..........................................................................................................
13. имена на членове на контролни органи (за членове юридически лица: наименование, ЕИК,
седалище, адрес на управление):
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
14. имена на физически лица, които представляват юридическите лица в членове на контролните
органи:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
15. други регистри на КФН, в които се води лицето: ..............................................................................
.................................................................................................................................................................................
Забележка: Попълването на всяко поле е задължително. Когато информацията не е приложима за
съответното юридическо лице, се вписва „няма“.
ІІ. Информация за преценка на условията за вписване:
1. Договор за застрахователно агентство (договор за посредничество):
1.1. Представляваното от мен юридическо лице е сключило договор за застрахователно агентство
(договор за посредничество) със застраховател:
Наименование на застрахователя
Държава членка по седалището на застрахователя
Седалище на застрахователя
Адрес на управление на застрахователя
Регистрационен номер на застрахователя
ИКПС (LEI code) на застрахователя (където е приложимо)
Дадено съгласие на застрахователя по смисъла на чл. 315, ал. 2 от КЗ (да/не)
Забележка: Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима,
се вписва „няма“.
1.2. Данни за договора за застрахователно агентство (договора за посредничество):
Дата на сключване
Начална дата, от която посредникът е оправомощен да извършва действия
по разпространение на застрахователни продукти
Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да извършва дейност по
разпространение на застрахователни продукти (ако е предвидена)
Забележка: Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима,
се вписва „няма“.
1.3. Класове застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти:
Клас застраховка

Начална дата, от която посредни- Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да посредничи кът е оправомощен да посреднипо класа застраховка
чи по класа застраховка (ако е
предвидена)

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са класовете застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност.
2. Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима, се вписва
„няма“.
3. Полето „Клас застраховки“ да се попълва, като се използват кодовете за класове застраховки съгласно приложение № 6.

БРОЙ 55

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

2. Членове на управителния орган на представляваното от мен юридическо лице и другите лица,
оправомощени да го управляват или представляват, са:
Номер Имена/наименова- Юридиче- Личен Вид на личния Длъж- Определено да отговаря
по ред ние съгласно доку- ско лице номер номер (ЕГН/ЛН/ ност
за и да управлява деймент за самолич(да/не)
ЛНЧ/ЕИК, когаността по разпространеност/регистрация
то е друг, да се
ние на застрахователни
посочи изрично)
продукти (да/не)
Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.
2. Подлежат на обявяване: членовете на управителни органи; прокуристи, търговски пълномощници; други
лица, които по силата на закон, устав или друг учредителен акт имат правомощия да управляват или представляват дружеството (лица с представителна власт по силата на пълномощно не подлежат на обявяване).
3. Когато в съответен ред е вписано юридическо лице, следващите редове да се маркират с номер по ред,
който е производен от номера на предходния ред (напр. 1.1, 1.2, 1.3 и т.н.), и в тях да се изброят членовете
на управителния орган на юридическото лице – член на управителния орган на лицето, в по-горния ред.
3. Лицата на ръководни длъжности, отговорни за извършване на дейността по разпространение на
застрахователни продукти, са:

Номер
по ред

Имена съгласно документ за
самоличност

Личен номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ, когато е
друг, да се посочи изрично)

Длъжност

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на
обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не е приложима, се вписва
„няма“.
4. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността
Представляваното от мен юридическо лице избира да гарантира изпълнението на задълженията си
по чл. 316, ал. 5 от Кодекса за застраховането със:

4.1. Собствени средства (да/не)
Размер на собствените средства
4.2. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не)
IBAN

Банка/клон

Сметка на застраховател (да/не)

Забележки: 1. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията в съответната клетка
не е приложима за съответното юридическо лице, се вписва „няма“.
2. Когато се попълва т. 4.2, редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.
Отговорността на представлявания от мен търговец е гарантирана посредством:

4.3. Застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (да/не)
ЕИК или код по БУЛСТАТ Наименование на Номер на Начална дата на покри- Крайна дата на пона застрахователя
застрахователя
полицата тието по полицата
критието по полицата
4.4. Декларация на застрахователя по чл. 316, ал. 4
от КЗ (да/не):
Начална дата на декларацията
Крайна дата на декларацията (ако е предвидена)
Забележка: Попълването на т. 4.3 и 4.4 е задължително. Когато попълването на клетката не е приложимо,
се попълва „няма“.
5. Съдружници/акционери, притежаващи участия от или над 10 на сто в дружеството на заявителя:

Номер
по ред

Имена/наименование съгласно документ за самоличност/регистрация

Юридическо лице
(да/не)

Личен
номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК,
когато е друг, да се посочи изрично)

Размер на
участието в
проценти

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са съдружниците/акционерите, подлежащи на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не
е приложима, се вписва „няма“.
2. Когато е посочен личен номер, издаден в държава, различна от Република България, в колоната за
вид на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото
лице, съответно по регистрация на юридическото лице.
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6. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:
Номер
по ред

Имена/наименование съгласно документ за самоличност/регистрация

Юридическо
лице (да/не)

Личен
номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК,
когато е друг, да се посочи изрично)

Вид на
връзката

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не е приложима, се
вписва „няма“.
2. Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:
а) всяко лице, което го контролира (посочват се всички лица по веригата на контрол без лицата, посочени в таблицата по т. 5);
б) всяко лице, което пряко или чрез контрол притежава участие от 20 или повече на сто в капитала
или правата на глас на заявителя (посочват се всички лица по веригата на контрол без лицата, посочени
в таблицата по т. 5);
в) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата
на контрол до крайното контролирано предприятие);
г) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата
на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;
д) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.
3. Когато е посочен личен №, издаден в държава, различна от Република България, в колоната за вид
на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото
лице, съответно по регистрация на юридическото лице.

7. Действителен собственик (действителен бенефициер) на представляваното от мен дружество е:
Номер
по ред

Имена съгласно документ
за самоличност

Личен
номер

Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/
ЛНЧ, когато е друг, да се посочи
изрично)

Длъжност

Забележка: Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.

8. Прилагам следните документи:
8.1. устав, учредителен акт или дружествен
договор (което е относимо, като приложението
може да се представи и чрез позоваване на актуалния документ, достъпен в търговския регистър);
8.2. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 3 и 4 от
КЗ за заявителя – юридическо лице;
8.3. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1, 2, 3 и
4 от КЗ за:
а) всеки член на управителния орган на заявителя – юридическо лице;
б) всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява заявителя – юридическо
лице;
в) всеки член на управителен орган на юридическо лице – член на управителния орган на
заявителя – юридическо лице, който го представлява в управителния орган на заявителя;
8.4. решение на компетентен орган на заявителя съгласно закона и учредителния акт на
заявителя за определяне на едно лице (или повече
лица), член на управителен орган на заявителя
или на друго лице, оправомощено да управлява
или представлява заявителя – да отговаря за и
да управлява дейността по разпространение на
застрахователни услуги, ако такова решение е
прието;
8.5. заверено копие от диплома за завършено
средно (или висше) образование и удостоверение за успешно издържан изпит по чл. 317, ал. 2
(или доказателства за придобит професионален
опит в областта на застраховането, както и за
преминато обучение по чл. 303, ал. 2, т. 1 от КЗ,

или декларация за успешно преминат изпит по
чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ):
а) за всяко лице, определено с решението
по т. 8.4, когато е представено решение по т. 4;
б) когато не е представено решение по т. 8.4:
аа) за всеки член на управителния орган на
заявителя;
бб) за всяко друго лице, оправомощено да
управлява или представлява заявителя;
вв) за всеки член на управителен орган на
юридическо лице – член на управителния орган
на заявителя, който го представлява в управителния орган на заявителя юридическо лице;
8.6. списък с данни за адресите на офисите
или клоновете, където ще се извършва дейността
по застрахователно посредничество, съгласно
приложение № 2;
8.7. доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 306, ал. 1, т. 1 от КЗ (когато
заявителят е избрал този начин за гарантиране
на изпълнението на задълженията си);
8.8. удостоверение от съответната банка,
извършваща дейност в Република България, за
всяка отделна разкрита при нея клиентска сметка
по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ (когато заявителят
е избрал този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията си);
8.9. договор за задължителна застраховка по
чл. 316, ал. 2 от КЗ (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя);
8.10. декларация от застрахователя за поемане
на пълна отговорност за действията на посредника по чл. 316, ал. 4 от КЗ (когато е приложим
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този способ за гарантиране отговорността на
заявителя);
8.11. декларации, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2 от КЗ;
8.12. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1,
т. 8 и 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 и 6
от искането за вписване по-горе), 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, не възпрепятстват ефективното упражняване на надзорните функции на
КФН или на заместник-председателя, ръководещ
управление „Застрахователен надзор“;
8.13. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 8 и 9
от КЗ (лицата по списъците по т. 5 и 6 от искането за вписване по-горе) имат пребиваване
или регистрация в трети държави, информация
за приложимите към тях закони, подзаконови
актове и административни разпоредби в трети
държави;
8.14. пълномощно, когато искането се подава
от пълномощник.
Забележки: 1. За български граждани декларация
за липса на осъждания, съответно информация за
осъждания се дава само за осъжданията в държава,
различна от Република България.
2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни
наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен
регистър, се посочва само публичният регистър,
в който са отразени.
3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е
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регистрирана в публичен регистър, се посочва
номер, дата и издател на дипломата за висше
образование.
4. По всяка подточка от приложенията към
искането се посочва:
– избор на опция „Прилагам документ“ – за
подаване на приложение като прикачен файл;
– избор на опция „Чрез позоваване“, при позоваване на съществуващи регистри или служебно
известна информация; попълва се свободен текст;
– избор на опция „Не прилагам“ – когато
приложението не се подава;
5. При подаване на заявлението чрез попълване на формуляр на страницата на Комисията
описаните приложения се прикачват към формуляра. При подаване на заявлението по електронна
поща описаните приложения се прикачват към
електронното съобщение.
6. Приложенията може да се подават в свободен
формат (когато документите съдържат подпис, те
могат да се прилагат като сканирани копия на документи, подписани на хартия, или като файлове,
подписани с електронен подпис).

Декларирам верността с оригинала на приложените копия на документи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: _______ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: _________
(име и подпис)
Забележка: При подаване на искането по електронен път името на представляващия се попълва и
документът се подписва с квалифициран електронен
подпис. При подаване на искането по електронна
поща електронното съобщение също се подписва
с квалифициран електронен подпис.

Приложение № 9.2
към чл. 6
Искане за вписване на едноличен търговец застрахователен агент (посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за застраховател от
друга държава – членка на Европейския съюз, който извършва дейност в Република България при
условията на свободата за предоставяне на услуги
ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ИСК АНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ПОСРЕДНИК, ПРЕДЛАГАЩ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ К АТО ДОПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ),
ИЗВЪРШВАЩ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛ ОТ ДРУГА
ДЪРЖ АВА – ЧЛЕНК А НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО ИЗВЪРШВА
ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА
НА СВОБОДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
от ........................................................................................................................................................................... ,
(имена на физическото лице ЕТ съгласно документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ..................................................................................................................................................... ,
действащ като .................................…………………………………………., ЕИК ............................................................... ,
(наименование на ЕТ)
със седалище ……............................………………, адрес на управление ................................................................ ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
телефон .............................................…………., факс ..................................................................... (ако е наличен),
електронен адрес (e-mail) .................................................................................................................................. ,
електронна страница в интернет (Web-site) ......................................................................... (ако е налична),
представлявано от ................................................................................................. (ако заявлението се подава
(имена на пълномощника съгласно документ за самоличност)
от пълномощник)
Забележка: Попълването на всяко поле е задължително. Когато полето е маркирано като „ако е наличен/на“, при липса на съответната информация се вписва „няма“.
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УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Желая да извършвам посредничество за застраховател от друга държава – членка на Европейския
съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне
на услуги като:
А) застрахователен агент
Б) посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност
(маркира се избраното)
и моля да бъда вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.
І. Обща информация за търговеца за целите на вписването:
1. списък на седалищата и адресите на офисите и клоновете (съгласно приложение № 2): .............
2. други регистри на КФН, в които се води лицето: ................................................................................
Забележка: Попълването на всяко поле е задължително. Когато информацията не е приложима за
едноличния търговец, се вписва „няма“.
ІІ. Информация за преценка на условията за вписване
1. Договор за застрахователно агентство (договор за посредничество):
1.1. Сключил съм договор за застрахователно агентство (договор за посредничество) със застраховател:
Наименование на застрахователя
Държава членка по седалището на застрахователя
Седалище на застрахователя
Адрес на управление на застрахователя
Регистрационен номер на застрахователя
ИКПС (LEI code) на застрахователя (където е приложимо)
Дадено съгласие на застрахователя по смисъла на чл. 315, ал. 2 от КЗ (да/не)
Забележка: Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима,
се вписва „няма“.
1.2. Данни за договора за застрахователно агентство (договора за посредничество):
Дата на сключване
Начална дата, от която посредникът е оправомощен да извършва действия
по разпространение на застрахователни продукти
Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да извършва дейност по
разпространение на застрахователни продукти (ако е предвидена)
Забележка: Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима,
се вписва „няма“.
1.3. Класове застраховки, по които съм оправомощен да извършвам дейност по разпространение
на застрахователни продукти:
Клас застраховка

Начална дата, от която посредникът е оправомощен да посредничи
по класа застраховка

Крайна дата, до която посредникът е
оправомощен да посредничи по класа
застраховка (ако е предвидена)

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са класовете застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност.
2. Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима, се вписва
„няма“.
3. Полето „Клас застраховки“ да се попълва, като се използват кодовете за класове застраховки съгласно приложение № 6.

2. Другите лица, оправомощени да управляват или представляват предприятието ми, са:
Номер
по ред

Имена съгласно документ за
самоличност

Личен
номер

Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/
ЛНЧ, когато е друг, да се посочи
изрично)

Длъжност

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително.
2. Подлежат на обявяване: прокуристи и търговски пълномощници на едноличния търговец.
3. Когато няма други оправомощени лица, в клетките се попълва „няма“.
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3. Лицата на ръководни длъжности, отговорни за извършване на дейността по разпространение
на застрахователни продукти, са:
Номер
по ред

Имена съгласно документ
за самоличност

Личен
номер

Вид на личния номер (ЕГН/ЛН/ЛНЧ,
когато е друг, да се посочи изрично)

Длъжност

Забележки:
1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване.
2. Попълването на всички клетки е задължително. Когато няма други лица на ръководни длъжности,
отговорни за извършване на дейността по разпространение на застрахователни продукти, в клетките се
попълва „няма“.

4. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността
Избирам да гарантирам изпълнението на задълженията си по чл. 316, ал. 5 от Кодекса за застраховането със:
4.1. Собствени средства (да/не)
Размер на собствените средства
4.2. Клиентска сметка (клиентски сметки) (да/не)
IBAN

Банка/клон Сметка на застраховател (да/не)

Забележки: 1. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията в съответната клетка
не е приложима за едноличния търговец, се попълва „няма“.
2. Когато се попълва т. 4.2, редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

Отговорността ми като едноличен търговец е гарантирана посредством:
4.3. Застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (да/не)
ЕИ К и л и код по Н а и м ено в а н ие н а Номер на поли- Н ач а л н а дат а н а Крайна дата на поБУ ЛС ТАТ н а з а- застрахователя
цата
покритието по по- критието по полистрахователя
лицата
цата
4.4. Декларация на застрахователя по чл. 316, ал. 4
от КЗ (да/не):
Начална дата на декларацията

Крайна дата на декларацията (ако е предвидена)

Забележки: 1. Попълването на т. 4.3 и 4.4 е задължително. Когато попълването на клетката не е приложимо, се попълва „няма“.

5. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:
Номер
по ред

Имена/наименование съглас- Юридическо
но документ за самоличност/ лице (да/не)
регистрация

Личен
номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК,
когато е друг, да се посочи изрично)

Вид на
връзката

Забележка: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи
на обявяване. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато информацията не е приложима, се
вписва „няма“.
2. Тесни връзки са налице във всеки от следните случаи между заявителя и:
а) всяко лице, което заявителят контролира пряко или косвено (посочват се всички лица по веригата
на контрол до крайното контролирано предприятие);
б) всяко лице, в което заявителят притежава участие от 20 или повече на сто в капитала или в правата
на глас пряко или чрез контролирани от него дружества;
в) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.
3. Когато е посочен личен №, издаден в държава, различна от Република България, в колоната за вид
на личния номер да се посочи и държавата по издаване на документа за самоличност на физическото
лице, съответно по регистрация на юридическото лице.
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Прилагам следните документи:
6.1. дек ларации по чл. 303, ал. 1, т. 1 – 4
от КЗ за:
а) заявителя;
б) всяко друго лице, оправомощено да управлява или представлява предприятието на
заявителя;
6.2. заверено копие от диплома за завършено
средно (или висше) образование и удостоверение
за успешно издържан изпит по чл. 317, ал. 2
(или доказателства за придобит професионален
опит в областта на застраховането, както и за
преминато обучение по чл. 303, ал. 2, т. 1 от
КЗ или декларация за успешно преминат изпит
по чл. 303, ал. 2, т. 2 от КЗ):
а) за заявителя едноличен търговец;
б) за всяко друго лице, оправомощено да
у правл ява или представл ява предпри ятието
на заявителя;
в) за всяко лице на ръководна длъжност в
предприятието на заявителя едноличен търговец, отговорно за извършване на дейностите по
разпространение на застрахователни продукти;
6.3. списък с данни за адресите на офисите
или клоновете, където ще се извършва дейността
по застрахователно посредничество, съгласно
приложение № 2;
6.4. доказателства за притежаване на собствени средства по чл. 306, ал. 1, т. 1 от КЗ (когато
заявителят е избрал този начин за гарантиране
на изпълнението на задълженията си);
6.5. удостоверение от съответната банка,
извършваща дейност в Република България,
за всяка отделна разкрита при нея клиентска
сметка по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ (когато заявителят е избрал този начин за гарантиране
на изпълнението на задълженията си);
6.6. договор за задължителна застраховка
по чл. 316, ал. 2 от КЗ (когато е приложим
този способ за гарантиране отговорността на
заявителя);
6.7. декларация от застрахователя за поемане
на пълна отговорност за действията на посредника по чл. 316, ал. 4 от КЗ (когато е приложим
този способ за гарантиране отговорността на
заявителя);
6.8. дек ларации, удостоверяващи липсата
на обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2 от КЗ;
6.9. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1,
т. 9 от КЗ (лицата по списъците по т. 5 от
искането за вписване по-горе), 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, не възпрепятстват ефективното упражняване на надзорните функции
на КФН или на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;
6.10. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от
КЗ (лицата по списъците по т. 5 от искането
за вписване по-горе) имат пребиваване или
регистрация в трети държави, информация за
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прилож имите към тя х закони, подзаконови
актове и административни разпоредби в трети
държави;
6.11. пълномощно, когато искането се подава
от пълномощник.
Забележки: 1. За български граждани декларация за липса на осъждания, съответно информация за осъждания се дава само за осъжданията в
държава, различна от Република България.
2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни
наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен
регистър, се посочва само публичният регистър,
в който са отразени.
3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е
регистрирана в публичен регистър, се посочва
номер, дата и издател на дипломата за висше
образование.
4. По всяка подточка от приложенията към
искането се посочва:
– избор на опция „Прилагам документ“ – за
подаване на приложение като прикачен файл;
– избор на опция „Чрез позоваване“ – при позоваване на съществуващи регистри или служебно
известна информация; попълва се свободен текст;
– избор на опция „Не прилагам“ – когато
приложението не се подава.
5. При подаване на заявлението чрез попълване на формуляр на страницата на комисията
описаните приложения се прикачват към формуляра. При подаване на заявлението по електронна
поща описаните приложения се прикачват към
електронното съобщение.
6. Приложенията може да се подават в свободен формат (когат о док у мен т и т е с ъд ърж ат
подпис, те могат да се прилагат като сканирани
копия на документи, подписани на хартия, или
като файлове, подписани с електронен подпис).
Декларирам верността с оригинала на приложените копия на документи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: _______
ЗА ЯВИТЕЛ: _____________
(име и подпис)
Забележка: При пода в а не н а ис к а не т о по
електронен път името на представляващия се попълва и документът се подписва с квалифициран
електронен подпис. При подаване на искането по
електронна поща електронното съобщение също
се подписва с квалифициран електронен подпис.

Приложение № 9.3
към чл. 6
Искане за вписване на физическо лице
застрахователен агент (посредник, предлагащ
застрахователни продукти като допълнителна дейност), извършващ посредничество за
застраховател от друга държава – членка на
Европейския съюз, който извършва дейност в
Република България при условията на свободата
за предоставяне на услуги
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ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ИСК АНЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ (ПОСРЕДНИК, ПРЕДЛАГАЩ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ К АТО ДОПЪЛНИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ), ИЗВЪРШВАЩ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА
ЗАСТРАХОВАТЕЛ ОТ ДРУГА ДЪРЖ АВА – ЧЛЕНК А НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЙТО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ В
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА
СВОБОДАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
от ........................................................................................................................................................................... ,
(имена на ФЛ съгласно документ за самоличност)
ЕГН/ЛН/ЛНЧ ..................................................................................................................................................... ,
постоянен адрес по местоживеене: държава Република България, населено място .............................. ,
адрес: .................................................................................................................................................................... ,
адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,
телефон ........................................…………., факс ......................................................................... (ако е наличен),
електронен адрес (e-mail) .................................................................................................................................. ,
електронна страница в интернет (Web-site) ......................................................................... (ако е налична),
представлявано от ................................................................................................. (ако заявлението се подава
(имена на пълномощника съгласно документ за самоличност)
от пълномощник)
Забележки: Попълването на всяко поле е задължително. Когато полето е маркирано като „ако е наличен/
на“, при липса на съответната информация се вписва „няма“.
УВАЖ АЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Желая да извършвам посредничество за застраховател от друга държава – членка на Европейския
съюз, който извършва дейност в Република България при условията на свободата за предоставяне
на услуги като:
А) застрахователен агент
Б) посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност
(маркира се избраното)
и моля също да бъда вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор.
І. Обща информация за лицето за целите на:
1. други регистри на КФН, в които се води лицето ……………………..
Забележка: Попълването на полето е задължително. Когато информацията не е приложима за съответното физическо лице, се вписва „няма“.
ІІ. Информация за преценка на условията за вписване
1. Договор за застрахователно агентство (договор за посредничество):
1.1. Сключил съм договор за застрахователно агентство (договор за посредничество) със застраховател:
Наименование на застрахователя
Държава членка по седалището на застрахователя
Седалище на застрахователя
Адрес на управление на застрахователя
Регистрационен номер на застрахователя
ИКПС (LEI code) на застрахователя (където е приложимо)
Дадено съгласие на застрахователя по смисъла на чл. 315, ал. 2 от КЗ (да/не)
Забележка: Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима,
се вписва „няма“.
1.2. Данни за договора за застрахователно агентство (договора за посредничество):
Дата на сключване
Начална дата, от която посредникът е оправомощен да извършва действия
по разпространение на застрахователни продукти
Крайна дата, до която посредникът е оправомощен да извършва дейност по
разпространение на застрахователни продукти (ако е предвидена)
Забележка: Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима,
се вписва „няма“.
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1.3. Класове застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност по разпространение на застрахователни продукти:
Клас застраховка

Начална дата, от която посредникът Крайна дата, до която посредникът е
е оправомощен да посредничи по оправомощен да посредничи по класа
класа застраховка
застраховка (ако е предвидена)

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са класовете застраховки, по които посредникът е оправомощен да извършва дейност.
2. Попълването на всички клетки е задължително. Когато информацията не е приложима, се вписва
„няма“.
3. Полето „Клас застраховки“ да се попълва, като се използват кодовете за класове застраховки съгласно приложение № 6.

2. Гаранции за изпълнение на задълженията и за отговорността
2.1. Клиентска сметка (клиентски сметки)
(да/не)
IBAN

Банка/клон Сметка на застраховател (да/не)

Отговорността ми е гарантирана посредством:
2.2. Застраховка по чл. 316, ал. 2 от КЗ (да/не)
ЕИ К и л и код по Наименование на застра- Номер на по- Н ач а л н а д ат а н а Крайна дата на поБ У ЛС ТАТ н а з а- хователя
лицата
покритието по по- к ри т ие т о по по страхователя
лицата
лицата
2.3. Декларация на застрахователя по чл. 316, ал. 4
от КЗ (да/не):
Начална дата на декларацията

Крайна дата на декларацията (ако е предвидена)

Забележки: 1. Попълването на всяка клетка е задължително. Когато попълването на клетката не е
приложимо, се попълва „няма“.
2. Когато се попълва т. 2.1, редът в таблицата да се повтори и попълни толкова пъти, колкото са клиентските сметки, подлежащи на обявяване.

3. Лица, които са в тесни връзки със заявителя:
Номер
по ред

Имена/наименование съгласно документ за самоличност/регистрация

Юридическо
лице (да/не)

Забележки: 1. Редът в таблицата да се повтори и
попълни толкова пъти, колкото са лицата, подлежащи на обявяване. Попълването на всяка клетка
е задължително. Когато попълването на клетката
не е приложимо, се попълва „няма“.
2. Тесни връзки са налице във всеки от следните
случаи между заявителя и:
а) всяко лице, което заявителят контролира пряко
или косвено (посочват се всички лица по веригата
на контрол до крайното контролирано предприятие);
б) всяко лице, в което заявителят притежава
участие от 20 или повече на сто в капитала или в
правата на глас пряко или чрез контролирани от
него дружества;
в) всяко лице, заедно с което заявителят контролира трето лице.
3. Когато е посочен личен №, издаден в държава,
различна от Република България, в колоната за вид на
личния номер да се посочи и държавата по издаване
на документа за самоличност на физическото лице,
съответно по регистрация на юридическото лице.

Личен
номер

Вид на личния номер
(ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ЕИК,
когато е друг, да се
посочи изрично)

Вид на
връзката

Прилагам следните документи:
4.1. декларации по чл. 303, ал. 1, т. 1 – 4 от
КЗ за заявителя;
4.2. заверено копие от диплома за завършено
средно (или висше) образование и удостоверение
за успешно издържан изпит по чл. 317, ал. 2 (или
доказателства за придобит професионален опит в
областта на застраховането, както и за преминато
обучение по чл. 303, ал. 2, т. 1 от КЗ или декларация за успешно преминат изпит по чл. 303, ал. 2,
т. 2 от КЗ) за заявителя;
4.3. удостоверение от съответната банка,
извършваща дейност в Република България, за
всяка отделна разкрита при нея клиентска сметка
по чл. 306, ал. 1, т. 2 от КЗ (когато заявителят е
приложил този начин за гарантиране на изпълнението на задълженията);
4.4. договор за задължителна застраховка по
чл. 316, ал. 2 от КЗ (когато е приложим този способ за гарантиране отговорността на заявителя);
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4.5. декларация от застрахователя за поемане
на пълна отговорност за действията на посредника
по чл. 316, ал. 4 от КЗ, (когато е приложим този
способ за гарантиране отговорността на заявителя);
4.6. декларации, удостоверяващи липсата на
обстоятелства по чл. 310, ал. 1 и 2 от КЗ;
4.7. декларация, че лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9
от КЗ (лицата по списъците по т. 3 от искането
за вписване по-горе), 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,
не възпрепятстват ефективното упражняване на
надзорните функции на КФН или на заместникпредседателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“;
4.8. когато лицата по чл. 307, ал. 1, т. 9 от КЗ
(лицата по списъците по т. 5 от искането за вписване по-горе) имат пребиваване или регистрация
в трети държави – информация за приложимите
към тях закони, подзаконови актове и административни разпоредби в трети държави;
4.9. пълномощно, когато искането се подава
от пълномощник.
Забележки: 1. За български граждани декларация
за липса на осъждания, съответно информация
за осъждания, се дава само за осъжданията в
държава, различна от Република България.
2. За български граждани, когато се предоставя информация за наложени административни
наказания или приложени принудителни административни мерки и същите са отразени в публичен
регистър, се посочва само публичният регистър,
в който са отразени.
3. Когато дипломата за завършено висше образование е издадена в Република България и е
регистрирана в публичен регистър, се посочва
номер, дата и издател на дипломата за висше
образование.
4. По всяка подточка от приложенията към
искането се посочва:
– избор на опция „Прилагам документ“ – за
подаване на приложение като прикачен файл;
– избор на опция „Чрез позоваване“, при позоваване на съществуващи регистри или служебно
известна информация; попълва се свободен текст;
– избор на опция „Не прилагам“ – когато
приложението не се подава.
5. При подаване на заявлението чрез попълване на формуляр на страницата на комисията
описаните приложения се прикачват към формуляра. При подаване на заявлението по електронна
поща описаните приложения се прикачват към
електронното съобщение.
6. Приложенията може да се подават в свободен
формат (когато документите съдържат подпис, те
могат да се прилагат като сканирани копия на
документи, подписани на хартия, или като файлове, подписани с електронен подпис).
Декларирам верността с оригинала на приложените копия на документи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: _______
ЗАЯВИТЕЛ: _____________
(име и подпис)

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

Забележка: При подаване на искането по електронен път името на заявителя се попълва и документът се подписва с квалифициран електронен
подпис. При подаване на искането по електронна
поща електронното съобщение също се подписва с
квалифициран електронен подпис.
5427

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на
изискванията към временния и извънредния
управител на банка (ДВ, бр. 64 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 накрая се добавя „от
ЗВПКИИП“.
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 3 се изменя така:
„3. „Длъжности с ръководни функции“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 20 на БНБ
от 2019 г. за издаване на одобрения за членове
на управителния съвет (съвета на директорите)
и надзорния съвет на кредитна институция и
изисквания във връзка с изпълнение на техните функции.“
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 1, т. 8
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „1.6 Пол“ се заличават.
2. Досегашните подт. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11,
1.11.1, 1.11.2 и 1.11.3 стават съответно подт. 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.10.1, 1.10.2 и 1.10.3.
3. В таблицата по т. 3 в пети ред думите „на
лице“ се заличават.
4. В подт. 7.1 накрая се добавя „през последните 10 години“.
5. В подт. 7.3 след думите „Срещу Вас водено
ли е“ се добавя „през последните 10 години“.
6. Текстът след думите „С настоящото декларирам, че:“ се изменя така:
„1. Направените изявления и посочената
информация в настоящия въпросник-декларация са верни и точни и не ми е известно да
съществува друга информация, представянето
на която би повлияло върху декларираните
обстоятелства.
2. Задължавам се при промяна в декларираните обстоятелства да уведомя БНБ в 14-дневен
срок от настъпване на обстоятелството.
3. Декларирам, че ми е известна отговорността за представяне на неверни данни.
Дата (дд/мм/гггг): _____
Подпис: _____“.
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 46, ал. 3 и чл. 54, ал. 2 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни
институции и инвестиционни посредници,
приета е с Решение № 214 от 25 юни 2019 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Управител:
Димитър Радев
5387

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-130
от 5 юли 2019 г.
Във връзка с реализиране на инвестиционна
инициатива на Община Бургас да изгради брегозащитни и нови пристанищни съоръжения
около остров Св. Анастасия с цел разширяване
на пристана, защита на брега от морските вълни
и създаване на убежище за малки плавателни
съдове на основание чл. 112д, ал. 5 във връзка
с ал. 3, чл. 111б, ал. 1, т. 1 и чл. 112п от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) и чл. 128, ал. 6 и 13 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ), заявления
с вх. № АУ 10-16 от 19.06.2019 г., № АУ 10-1-(7)
от 27.06.2019 г. и № АУ 10-16-(1) от 28.06.2019 г.
на въ з лож и т ел я – Общ и на Бу ргас, За повед
№ РД-02-15-110 от 16.05.2019 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на
проект за специализиран подробен устройствен
план – парцеларен план (СПУП – ПП) за обект:
„Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в
акваторията на остров Св. Анастасия, община
Бургас“, удостоверение с изх. № 08-00-2572 от
27.06.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
за определяне на обекта за общински обект от
първостепенно значение; писмо с изх. № 06-0215 от 19.02.2019 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
с което се съгласува проектът на основание
чл. 112д, ал. 5 от ЗМПВВППРБ; писмо с изх.
№ 09-00-127 от 25.06.2019 г. на Министерството
на отбраната за съгласуване на проекта по реда
на чл. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване, писмо с изх. № 04-00-57 от 22.01.2019 г. на
Министерството на околната среда и водите;
Решение № БС-58-ПР от 13.06.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда
на Регионалната инспекция по околна среда и
водите (РИОСВ) – Бургас; писмо с изх. № ПД296 от 27.06.2019 г. на РИОСВ – Бургас; писмо
изх. № 04-00-57 от 1.07.2019 г. на министъра на
околната среда и водите; становище с изх. № 33НН-104 от 21.03.2019 г. на Министерството на
културата, писмо с изх. № ППР-227 от 22.05.2019 г.
на „Геозащита“ – ЕООД, Варна; удостоверение
за приемане на проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри

№ 25-117800 от 22.05.2019 г. на Службата по
геодези я, картог рафи я и ка даст ър – Бу ргас;
решени я по протокол № У ТАТ У- 01- 02-32 от
27.06.2019 г. на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-1049
от 24.10.2018 г. за делегиране на правомощия по
ЗМПВВППРБ одобрявам проект на специализиран подробен устройствен план – парцеларен
план (СПУП – ПП) за обект: „Разширение на
съществуващ пристан и създаване на убежище
за ма лк и плавателни съдове в ак ватори ята
на остров Св. Анастасия, община Бургас“, в
поземлени имоти с проектни идентификатори
07079.835.7 и 07079.835.6 по КККР на гр. Бургас
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
Проектът на СПУП е придружен от специализирана схема, проекти по части: „Геодезия“,
„Инженерно-геоложко и литодинамично проучване, обследване на морските течения“, „Хидротехническа и конструктивна“, „Водоснабдяване
и канализация“ и „Електрическа“.
Разпореждам предварително изпълнение на
заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс с цел защита на
държавни и обществени интереси и предотвратяване на значителни вреди:
Мотиви:
1. Спецификата на строежа изисква извършване на дейности в морски условия и строително-монтажните работи са силно зависими от
атмосферните условия и вълновия режим. Целта
е дейностите да започнат да се реализират след
приключване на летния сезон, което изисква
максимално ускоряване на сроковете по процедиране на парцеларния план, който е основание
за учредяване на права и издаване на разрешение
за строеж.
2. Влизането в сила на специализирания
подробен устройствен план ще осигури устройствена основа за последващите действия по
реализацията на строежа. Своевременното и в
кратки срокове завършване на строителството
ще осигури защитата на особено важни обществени интереси.
На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да се обжалва пред
А дминист ративни я съд – Бу ргас, в 3-дневен
срок от съобщаването му чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалният кодекс настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Административния съд – Бургас, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
5424
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1751
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5651 от
27.06.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на областния
управител на област Плевен, представляващ:
поземлен имот № 212003 с площ 12 209 кв. м,
намиращ се в местността Гергов геран, с. Горни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5382

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 359
от 13 юни 2019 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление с вх. № САГ16-ГР00-3618/17.11.2016 г.
от Марийка Кръстанова, Гергана Бозаджиева,
Самуил Николов, Цветомир Николов, Валентина
Николова, Ели Арсова, Илиян Вълчев, Пенка
Донкова и Кръстина Белева с искане за разрешаване изработването на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) – план-извадка за поземлени имоти с
идентификатори 68134.4356.230, 68134.4356.231,
68134.4356.232, попадащи в УПИ I-290 и УПИ
II-291,292, кв. 90, м. Бул. Сливница (бул. Баба
Парашкева, район „Люлин“).
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 6, том VI, рег. № 1006, дело № 904/1943 г.
за имот в м. Лозище, землище с. Обеля, с площ
810 кв. м; нотариален акт № 61, том XIV, дело
№ 2361/1971 г. за 1/6 ид. част от парцел VIII-559
и парцел VII-598, 559, кв. 140, м. Модерно предградие; протокол за съдебна делба чрез спогодба
по гр. дело № 2858/1979 г. по описа на СРС – 40
състав, вписан под № 16, вх. рег. № 6307, том 7,
на 7.05.1979 г.; нотариален акт № 47, том LXI,
вх. рег. № 17730, дело № 15308 от 21.07.2000 г.
за 1/9 ид. част от поземлен имот с пл. № 290,
кв. 2, м. Баба Парашкева, нотариален акт № 48,
том LXI, вх. рег. № 17731, дело № 15303 от
21.07.2000 г. за 5/18 ид. част от поземлен имот с
пл. № 290, кв. 2, м. Баба Парашкева, нотариален
акт № 78, том XIII, вх. рег. № 5914, дело № 3496
от 14.02.2007 г. за 3/18 ид. части от поземлен
имот с пл. № 290, кв. 2, м. Баба Парашкева;
нотариален акт № 30, том XVII, вх. рег. № 7478,
дело № 4331 от 20.02.2007 г. за 1/3 ид. части
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от поземлен имот с пл. № 290, кв. 2, м. Баба
Парашкева; скица № 15-283005/14.06.2016 г. за
поземлен имот с идентификатор 68134.4356.230,
издадена от СГКК – София, и удостоверение за
наследници № РЛН16-УГ01-9492 от 24.06.2016 г.,
издадено от район „Люлин“; нотариален акт
№ 98, том CXL, вх. peг. № 59113, дело № 43140
от 8.10.2015 г. за 1/3 ид. част от поземлен имот
с идентификатор 68134.4356.231, номер по пред
ходен план 291, описан като парцел 18, кв. 13,
м. Модерно предградие; нотариален акт № 130,
том LXXXIV, вх. peг. № 36397, дело № 26502 от
20.06.2016 г. за 2/3 ид. части от поземлен имот с
идентификатор 68134.4356.231, номер по предходен
план 291, описан като парцел 18, кв. 13, м. Модерно предградие; скица № 15-240121/18.05.2016 г.
за поземлен имот с идентификатор 68134.4356.231,
издадена от СГКК – София; скица за сграда
с идентификатор 68134.4356.231.1, издадена от
СГКК – София; удостоверение за наследници
№ ГР-14-3139 от 27.08.2015 г., издадено от район
„Люлин“; нотариален акт № 173, том CCLVII,
вх. рег. № 98240, дело № 69395 от 23.12.2008 г. за
52,64 % ид. части от поземлен имот с пл. № 292,
кв. 90, м. Бул. Сливница, попадащ в УПИ ІІ291, 292, кв. 90, м. Бул. Сливница; решение по
гр. дело № 1539 от 14.05.1991 г. на СРС, вписано
под № 150, том XXIX, рег. 8236/2000 г., скица № 15-288783/16.06.2016 г. за поземлен имот
с идентификатор 68134.4356.232, издадена от
СГКК – София; удостоверение за наследници
№ РЛН16-УГ01-17596 от 14.11.2016 г., издадено от
район „Люлин“, и мотивирано предложение за
ИПРЗ – план-извадка в графичен вид.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-3618-[1]/
7.12.2017 г. допълнително са внесени скица за
поземлен имот с идентификатор 68134.4356.231,
издадена от СГКК – София, и скица за сграда
с идентификатор 68134.4356.231.1, издадена от
СГКК – София.
С п исмо с и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -3618 -[2]/
10.01.2017 г. на заявителите е указано да представят комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
Със заявление в с вх. № САГ16-ГР00-3618-[3]/
24.01.2017 г. е внесена комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР и скица № 15-15754/16.01.2017 г. за
поземлен имот с идентификатор 68134.4356.231,
издадена от СГКК – София.
Със Заповед № РА50-161 от 17.03.2017 г. на главния архитект на СО е разрешено изработването на
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване – планизвадка, в териториален обхват: УПИ ІІ – „За
ОЖС, училище, КОО и ПГ“, кв. 2, м. Бул. Баба
Парашкева, район „Люлин“, поземлени имоти с
идентификатори 68134.4356.230, 68134.4356.231 и
68134.4356.232 по КККР на район „Люлин“.
С п исмо с и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -3618 -[4]/
21.03.2017 г. заповедта е изпратена до кмета на
район „Люлин“ за разгласяването є по реда на
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-3618-[5]/
25.09.2017. са внесени проект за ИПРЗ – планизвадка на УПИ II – „За ОЖС, училище, КОО и
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ПГ“, кв. 2, м. Бул. Баба Парашкева, придружен с
документи за собственост и скици; изходни данни
от „Софийска вода“ – АД, № ТУ-3191/7.08.2017 г.;
съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под № 123/14.08.2017 г.; съгласуван проект с „Овергаз мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-Е2001013115/24.08.2017 г.; с „Виваком“ – БТК“ – ЕАД,
№ 95-Д-115/7.09.2017 г.; с „Топлофикация София“
№ СГ-1047/7.08.2017 г.; съгласуван проект със „Сиберия – Техно Лайтинг“ – ДЗЗД, от 7.09.2017 г. по
отношение на уличното осветление; становище от
РИОСВ – София, с изх. № 10225-5517/4.09.2017 г.,
съгласно което не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от наредбата
за ОС; геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО, № СЕК
17-ГР94-296/21.06.2017 г.; удостоверение № 2573550/5.09.2017 г. от СГКК – София, за приемане
на проекта във връзка с изискването на чл. 65,
ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на
МРРБ и нотариално заверен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ от дата 28.07.2017 г.
С п исмо с и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -3618 -[6]/
14.12.2017 г. на заявителите са дадени указания,
че следва да представят проект, съобразен с
действащия план на м. Бул. Баба Парашкева,
одобрен със Заповед № РД-50-09-591 от 8.10.1986 г.
на главния архитект на София, като се съобразят
с влезлите в сила частични изменения на съседните квартали.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3618-[7]/
13.04.2018 г. заявителите са внесли коригиран
проект за ПУП – ИПРЗ и комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
С писмо с изх. № САГ16-ГР00-3618-[8]/9.05.2018 г.
до главния редактор на „Държавен вестник“ е
изпратено обявление за обнародването му по
реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, а до район „Люлин“ проектът за ПУП – ИПРЗ е изпратен за
съобщаване на заинтересованите лица по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.
С писмо с вх. № САГ16-ГР00-3618-[9]/6.07.2018 г.
от главния архитект на район „Люлин“ е удостоверено, че изработеният проект е обнародван в
„Държавен вестник“, брой 41 от 2018 г., че обявлението е разгласено по реда на чл. 128, ал. 2
от ЗУТ, както и че в законоустановения срок по
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили възражения.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
съгласно решение, обективирано в протокол
№ ЕС-Г-62/7.08.2018 г., т. 3, със следните служебни предложения: да се коригира номерът
на квартала, като същият се съобрази с номера
по плана в процедура на м. Люлин 8 м.р. – Бул.
Сливница; проектът да се допълни с таблица
с устройствените параметри съгласно Наредба
№ 8 за ОСУП и след изпълнение на служебните
предложения да се издаде административен акт
за одобряването му.
В изпълнение на служебните предложения на
ОЕСУТ заявителите са внесли коригиран проект
за ПУП – ИПРЗ – план-извадка.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -3 610 -[10] /
19.12.2018 г. са изпратени за разглеж дане на
заседание на СОС доклад относно одобряване
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проект за подробен устройствен план (ПУП) и
проекторешение за одобряването им.
С писмо № САГ16-ГР00-3610-[11]/24.01.2019 г.
докладът, проекторешението и проектите са
върнати за доизясняване и прецизиране.
На заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г9/5.02.2019 г., т. 15, предвид отменения със съдебно
решение ПУП на м. Бул. Сливница, действащите частични изменения и невъзможността
да се идентифицира УПИ II от плана на Бул.
Баба Парашкева към ПУП в процедура е взето
решение проектът да се процедира като план за
регулация и застрояване.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -3 618 -[1 2] /
8.04.2019 г. възложителите са уведомени за решението на ОЕСУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3618-[13]/
17.04.2018 г. са внесени преработени проекти за
ПУП – ПРЗ – план-извадка.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производс т во т о е по реда на § 24 о т
ПЗРЗИДЗУЗСО.
Искането за одобряване на ПРЗ е направено
от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ, а именно от собствениците на поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.230,
68134.4356.231 и 68134.4356.232 по КККР на район
„Люлин“, попадащи в кв. 2 на м. Бул. Баба Парашкева, което се установява от приложените
документи за собственост и скици.
Разработката попада в обхвата на ЗРП на м.
Бул. Сливница (Бул. Баба Парашкева), одобрен
със Заповед № РД-09-50-340 от 23.06.1998 г., която
с решение на СТС по адм. дело № 3009/2000 г.
е обявена за нищожна. Действащият ПУП за
кв. 2 е ПРЗ на м. Бул. Сливница (Бул. Баба Парашкева), одобрен със Заповед № РД-50-09-591
от 8.10.1986 г. на главния архитект на София. В
сила са следните изменения: ЧЗРП за кв. 92 и
прилежащи улици между о.т. 316 – о.т. 304 – о.т.
303 – о.т. 206 – о.т. 316 – о.т. 306 – о.т. 305 – о.т.
305а, одобрен със Заповед № РД-09-50-322 от
16.06.1997 г.; ЧЗРП за к в. 85 и п ри лежащ и
улици между о.т. 310 – о.т. 309 – о.т. 307а – о.т.
307 – о.т. 315 до о.т. 310, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-428 от 24.07.1998 г.; ИПРЗ за кв. 92,
УПИ IV и VII, одобрен със Заповед № РД-0950-226 от 26.07.2002 г. и ИПРЗ и РУП за кв. 84,
УПИ V, одобрен със Заповед № РД-09-50-165
от 9.02.2009 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Със Заповед № РД-09-50-99 от 10.02.2012 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – ИПРЗ на м. Люлин 8 м.р. – Бул.
Сливница. Проектът е приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-97 от 16.12.2014 г. и обявен на
основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в район „Люлин“.
Процедурата по одобряване и влизане в сила на
плана не е приключила.
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Исканото изменение попада в обхвата на проекта за ПУП, м. Люлин 8 м.р. – Бул. Сливница,
поради което се процедира като план-извадка на
основание чл. 133, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 133, ал. 4 от ЗУТ, когато
план-извадката изменя действащ ПУП, същата
се изработва като проект за изменение на действащ ПУП.
В настоящия случай обаче предвид прогласената за нищожна Заповед № РД-09-50-340 от
23.06.1998 г. и одобрените ЧРЗП въз основа на нея
проектът не може да се изработи като изменение.
С оглед прегледността на проекта и с оглед
на обстоятелството, че за територията е налице
нова кадастрална основа, то проектът се изработва като ПРЗ.
С проекта за ПР – план-извадка, се създава
нов УПИ III-230, 231, 232 – „За жил. стр., магазини, гаражи и ателиета“, в кв. 2, м. Бул. Баба
Парашкева, в съответствие с плана в процедура и
границите на ПИ с идентификатори 68134.4356.230,
68134.4356.231 и 68134.4356.232, с изключение на
частта от поземлените имоти, попадаща под
новата улична регулация. Създават се улици от
о.т. 315 до о.т. 307в; от о.т. 307в до о.т. 306а и от
о.т. 306а до о.т. 316.
Нов УПИ III се отрежда за имотите по кадастрална карта.
Предвид обстоятелството, че в границите на
новообразувания УПИ попадат имоти – собственост на различни лица, е представен предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне
на собственост и определяне квотите на съсобственост в новообразувания УПИ III.
Лицето (изход) към улица на новия УПИ III
се осигурява по новопроектираната улична регулация, с което е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на проект за ПУП по чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ по
отношение провеждане на регулационните граници по имотни, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с
ал. 2 и чл. 14, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ по
отношение промяната в устройствените условия
с урегулирането на нов УПИ III, което налага
провеждане на улична регулация за осигуряване
на достъп с оглед отменената предходна такава и
чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ
по отношение обединяване на поземлени имоти
с идентификатори 68134.4356.230, 68134.4356.231 и
68134.4356.232 по КККР в общ съсобствен УПИ III,
кв. 2, и определяне на конкретно предназначение.
С проекта за план за застрояване се цели
осигуряване на законосъобразно и целесъобразно застрояване в съответствие с максимално
допустимите показатели и допустими функции
съгласно предвижданията на ОУП на СО по
искане на собствениците и съобразно изменение
на плана за регулация.
В нов УПИ III-230, 231, 232 – „За жил. стр.,
магазини, гаражи и ателиета“, се предвижда изграждането на една сграда, разположена свободно
като начин на застрояване и е указана като високо застрояване като характер на застрояване:
М/Г+5+А, с преходи в етажността, съответно: с
Н 18 м, Н 15 м и Н 3 м.
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В границите на имота е предвидено изграждането на подземни гаражи, с което е спазено
изискването на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ.
Основание за одобряване на ПЗ е нормата
на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по отношение на
нов УПИ III.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона „Смесена
многофункционална зона“ („Смф“), в която, съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
т. 12, е допустимо предвиденото застрояване.
Височината на застрояване отговаря на допустимата максимална кота корниз в устройствена
зона „Смф“, в която няма ограничение за височината на застрояване, съгласно нормата на § 24
от ПЗРЗИДЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Планът за застрояване се одобрява при спазване
изискването по чл. 31, ал. 2 от ЗУТ по отношение
на изискващото се разстояние от основното застрояване до вътрешните регулационни линии и
чл. 31, ал. 4 от ЗУТ по отношение на разстоянието
между сградите в съседните УПИ.
Дълбочината на основното застрояване е
съобразена с предписанията на чл. 29, т. 1 във
връзка с чл. 31, ал. 5 от ЗУТ.
Спазени са изискванията на чл. 32, ал. 2 от
ЗУТ за изискващото се разстояние между сградите
на основното застрояване през дъно на имота.
По отношение на изискванията за разстояния
между сградите на основното застрояване през
улица планът за застрояване се одобрява при
спазване изискването по чл. 32, ал. 1 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за ПУП не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Проектът за подробен устройствен план е
изработен върху действаща кадастрална карта,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1
и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектът е съгласуван с проектанта на цялостния план на м. Люлин 8 м.р. – Бул. Сливница.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането и допълнително дадените такива,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижими имоти,
собственост на физически и юридически лица,
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за изграждане на улица – публична общинска
собственост, основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
§ 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 15, ал. 1, изречение
второ и чл. 133, ал. 1, 2 и 4, чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 15, ал. 3,
чл. 14, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 2, 4 и
5, чл. 32 и чл. 35, ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ, т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-62/7.08.2018 г., т. 3, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за план-извадка – план за регулация на м. Бул. Баба Парашкева, кв. 2, за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори
68134.4356.230, 68134.4356.231 и 68134. 4356.232 и
създаване на нов УПИ III-230,231,232 – „За жил.
стр., магазини, гаражи и ателиета“, по сините и
червените линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Проект за план-извадка – план за улична
регулация на улици от о.т. 315 – о.т. 307в; о.т.
307в – о.т. 306а и о.т. 306а – о.т. 316 по сините и
червените линии, букви и цифри съгласно приложения проект.
3. Проект за план-извадка – план за застрояване на м. Бул. Баба Парашкева, кв. 2, нов УПИ
III-230, 231, 232 – „За жил. стр., магазини, гаражи
и ателиета“, съгласно приложения проект, без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
На основание чл. 15, ал. 7 от ЗУТ разрешение
за строеж за УПИ III-230, 231, 232 – „За жил. стр.,
магазини, гаражи и ателиета“, кв. 2, се издава
след представяне на окончателен договор по
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столичната община да се отрази графичната част на подробния
устройствен план в одобрения обхват.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
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За председател:
Н. Стойнев
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 838
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 29.07.2019 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.1201.137 в
УПИ I, кв. 49а, м. Банишора – Зона В-17, София,
ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и
ул. Зайчар, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.07.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

5434

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 839
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 30.07.2019 г. от 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот с
идентификатор 68134.610.859, представляващ УПИ
VII-859, кв. 12д, м. Суха река-запад, София, ул.
Христаки Павлович № 11, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 1 463 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
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4. Депозитът за участие – 146 300 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.07.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 840
от 1 юли 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 31.07.2019 г. от 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен
имот с идентификатор 07140.8092.1660 (в УПИ
I – „За коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово, гр. Бухово,
между бул. Никола Бонев, ул. Янтра и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 64 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6400 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.07.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1525
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1460 от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 40
от 2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 37 100 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 10447.502.189.2.12
по КККР на гр. Велико Търново, в сграда № 2,
построена в ПИ с идентификатор 10447.502.189
и с административен адрес ул. Н. Габровски
№ 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 4,
заедно 2,5937 % идеални части от общите части
на сградата и 1,6800 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор
10447.502.189 съобразно ЗП на самостоятелния
обект“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 3700 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 11 130 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извършат
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
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За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

5355

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1526
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1461 от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 40
от 2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 13 000 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.502.189.2.11 по КККР на гр. Велико Търново,
в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор
10447.502.189 и с административен адрес: ул. Н.
Габровски № 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 5, заедно с 0,9110 % идеални части
от общите части на сградата и 0,5901 % идеални
части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1300 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 3900 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMB BGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
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10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

5356

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1527
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1462 от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 40
от 2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
І. Допуска поправка в т. 1 на Решение № 1462
от 25.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, като същата придобива следната
редакция: „1. Вк лючва в годишния план за
приватизация за 2019 г. и открива процедура за
приватизация на общински нежилищен имот
със стопанско предназначение, представляващ:
„Сграда с идентификатор 36837.501.799.3 по КККР
на гр. Килифарево, с административен адрес:
гр. Килифарево, пл. България № 4, заедно със
съответните идеални части от правото на строеж
върху поземлен имот с идентификатор 36837.501.799
съобразно застроената площ върху поземления
имот“ – собственост на Община Велико Търново.“
II. 1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 12 000 лв. за продажба на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Сграда с идентификатор 36837.501.799.3 по КККР на гр. Килифарево,
с административен адрес гр. Килифарево, пл.
България № 4, заедно със съответните идеални
части от правото на строеж върху поземлен имот
с идентификатор 36837.501.799 съобразно застроената площ върху поземления имот“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1200 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
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документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 3600 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит
да се заплати в български левове по сметка
№ BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни
средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата
на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
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Председател:
В. Спирдонов
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № РД-07-100
от 28 юни 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, протокол от 16.04.2019 г. на комисията, назначена със
Заповед № РД-07-54 от 12.04.2019 г. на областния управител на област Ловеч, и протокол от
24.06.2019 г. на комисията, назначена със Заповед
№ РД-07-90 от 24.06.2019 г. на областния управител
на област Ловеч, одобрявам:
1. Плана на новообразуваните имоти на местността Кръстопът в землището на гр. Ловеч,
област Ловеч.
2. Плана на новообразуваните имоти в землището на с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ пред Районния съд – Ловеч.
Препис от заповедта да се изпрати на кмета
на община Ловеч, за да се постави на подходящи
места с публичен достъп в сградата на общината.

5365

Областен управител:
В. Събчева

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1201
от 7 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на външен
ел. провод за обект: „Разкъсване на кабел 20 kV
от РОМаК № 850 на ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ до
ФЕЦ „Кестрел“ и осъществяване на връзка между
20 kV СВП и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ в имот с
идентификатор 52091.8.69 по КККР, землище с.
Ново Кономлади, община Петрич“, с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, съгласно приложените
скица-проект и регистър на засегнатите имоти
от трасе и сервитути, съгласуван от началника
на СГКК – Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

5403

Председател:
Г. Тренчев

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1164
от 11 юни 2019 г.
На основание чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11
от ЗМСМА поради възникнали инвестиционни
намерения на възложителя и необходимост от
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осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският съвет – гр.
Поморие, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
„Довеждащи колектори от КПС 7 до изливна
шахта (напорни)“ и сервитут, общ за двата колектора, преминаващи през имоти в землището
на гр. Поморие: ПИ 57491.16.194 – изоставени
територии за трайни насаждения, собственост на
обществени организации, ПИ 57491.16.195 – НТП:
пътеки на здравето, собственост на: Богомил
Дончев Паунов, Паунка Дончева Павлова, Орлин
Любомиров Андреев, Златка Щерионова Бургуджиева, Живка Щерионова Вражева, Веселинка
Георгиева Петрова и Кристина Любомирова Бел;
ПИ 57491.16.196 – изоставени територии за трайни
насаждения на Тодора Зурмалова Буйнова, Смарагда Зурмалова Янева и Златка Александрова
Тузлукова; ПИ 57491.16.197 – изоставени територии за трайни насаждения на Веселина Ламбова
Джисова, Константин Ламбов Василев, Манол
Василев Ламбов, Анастасия Василева Гайдарова,
Ганьо Василев Ламбов и Мария Костадинова
Скуджова; ПИ 57491.16.198 – изоставени територии за трайни насаждения на „Армекс инженеринг“ – ООД; ПИ 57491.16.199 – изоставени територии за трайни насаждения на „Чанела“ – ООД;
ПИ 57491.16.228 – изоставени територии за трайни
насаждения на Атанас Георгиев Карталов; ПИ
57491.16.233 – изоставени територии за трайни
насаждения на Магда Георгиева Димитрова; ПИ
57491.16.422 – изоставени територии за трайни
насаждения на Софийка Христова Стоянова; ПИ
57491.16.564 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57491.16.565 – път І клас, държавна
публична собственост; ПИ 57491.16.702 – пътеки
на здравето на „Несебър севън старс“ – ООД;
ПИ 57491.20.12 и ПИ 57491.20.18 – полски пътища,
ДПФ – МЗГАР – КОС; ПИ 57491.20.610 – други
територии, заети от селското стопанство, ДПФ –
МЗГАР – КОС; ПИ 57491.20.625 – разсадници,
ДПФ – МЗГАР – КОС; ПИ 57491.20.629 – лозови
насаждения, ДПФ – МЗГАР – КОС. Дължината
на довеждащите колектори (напорни) е 1870 м,
като разработката на ПУП е с дължина 1160 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

5383

Председател:
А. Адамов

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1053
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 060
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 7 от 24.04.2019 г., Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра:
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„ПУП – ПП за изграждане на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„Нетуоркс – България“ – ЕООД, на територията
на община Силистра – 2 част“.
Председател:
М. Димитрова
5406
РЕШЕНИЕ № 1054
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра:
„Подробен устройствен план (ПУП) – план-схема
(ПС) за система за споделени велосипеди – алтернатива за публичния транспорт, гр. Силистра,
община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
5405

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № ДС-28-2
от 28 юни 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията и въз основа
на представената документация съгласно т. 3.8
на Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ
(Заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ)
за определяне на технически изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти (ПНИ) в М 1:1000 на жилищен
район (ж.р.) Кенана в землището на гр. Хасково,
община Хасково, приет от комисията по чл. 28б,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
пред административния съд в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
съгласно § 4к, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ.
Областен управител:
Ст. Дечев
5332

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 841
от 26 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 и 9 от ЗУТ Общинският съвет
„Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на общия
устройствен план на община „Тунджа“ за периода
от януари 2018 г. до февруари 2019 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.
Председател:
Ат. Христов
5325
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50. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 56/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Марияна Лилиянова Стоянова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 18 месеца.
5389
50а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2019 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Петър Димитров Петров – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 4 месеца.
5390
117. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С190004-091-0000455 от 24.06.2019 г. възлага на
„СММ мийт“ – ООД, с ЕИК 202246928, с адрес:
с. Кътина, бул. Сливница № 150, район „Нови
Искър“, Столична община, следните недвижими имоти: 1. поземлен имот с идентификатор
83586.43.20, намиращ се в местността Гьол Чеир
в землището на с. Шемшево, община Велико
Търново, с площ 1305 кв. м, ведно с построената
в имота сграда с идентификатор 83586.43.20.1, с
друго предназначение (ракиджийница) с площ
191 кв. м, при граници за имота: 83586.43.100,
83586.43.18, 83586.888.9901, 83586.43.101, 83586.43.21;
2. поземлен имот с идентификатор 83586.43.21,
намиращ се в местността Гьол Чеир в землището
на с. Шемшево, община Велико Търново, с площ
2475 кв. м, ведно с построената в имота сграда с
идентификатор 83586.43.21.1, с друго предназначение (кланица) с площ 343 кв. м, при граници
за имота: 83586.43.100, 83586.43.20, 83586.43.101,
83586.43.7, 83586.43.8. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождението на имота.
5398
422. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С190015- 091- 0000003 от 8.05.2019 г.
възлага на Лъчезар Валериев Петров, адрес:
Плевен, ул. Стоян Заимов № 21, ап. 2, следния
недвижим имот: апартамент, КИД 57491.501.13.3.4,
намиращ се в Поморие, ул. Професор Стоянов
№ 16: апартамент № 7 – брой нива 1, с площ
67,80 кв. м, ведно с 6,60 кв. м ид.ч. от общите
части на сградата, или обща площ 74,40 кв. м,
състоящ се от дневна-кухня, спалня, баня с WC
и тераса, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж – СО с идентификатор
57491.501.13.3.3, под обекта – СО с идентификатор
57491.501.13.3.2, над обекта – няма, намиращ се
на втори жилищен етаж в сграда за гости № 1-Б,
представляваща двуетажна сграда със сутерен
етаж, със застроена площ 117,35 кв. м и разгъната
застроена площ 253,40 кв. м, част от туристическо селище, построено в югоизточната част на
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УПИ І-5157 в кв. 249 по плана на гр. Поморие,
област Бургас, целият с площ 37 688 кв. м, при
граници: море, улица, УПИ ІІІ-5157, както и от
съответните идеални части от правото на строеж
върху терена, върху който е построена сградата.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
5399
553. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Монтана, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С190 012- 091- 0 0 0 0225 от 2.04.2019 г.
възлага на „Ивиленд“ – ЕООД, ЕИК 200325832,
адрес: с. Ягодово, община Берковица, ул. Васил
Левски № 22, следния недвижим имот: сграда
за търговия ведно със съответната част от правото на строеж върху терена, припадаща се на
обособените в нея 3 отделни търговски обекта:
сладкарница – 62 кв. м, смесен магазин със
склад – 100 кв. м, и пивница – 100 кв. м, обща
площ 262 кв. м, намиращ се в с. Ягодово, община
Берковица, област Монтана, ул. Васил Левски
№ 28 – УПИ СНС, североизточна част от сграда,
построена в имоти с пл. № 164 и 163, кв. 14-А по
плана на с. Ягодово, с граници: имот пл. № 162,
улица, сграда – кметство с. Ягодово, придобит
с н.а. № 309 от 3.10.2000 г., вписан в Службата
по вписванията – гр. Берковица, с № 88, том 1.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
5400
52. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С190013-091-0000322/13.05.2019 г.
възлага на Кристиан Иванов Корбанколев с адрес:
гр. Ветрен, ул. Двадесет и седма № 32, следния
недвижим имот: дърводелски цех, представляващ
масивна постройка със застроена площ 720 кв. м,
и закрит склад – дърводелски цех, представляващ
масивна постройка със застроена площ 200 кв.
м, построени в УПИ ІІ – за ТПК, общинска
собственост – частна (акт № 13І03.06.1999 г.), в
кв. 131 по сега действащия план на гр. Ветрен,
област Пазарджик, при съседи: улица от две
съседни страни, УПИ I – овощна градина, кв.
131, края на регулация и черен път, придобит с
нотариален акт вх. рег. № 105, том V, дело № 6746
от 28.12.2006 г., издаден от Службата по вписванията – Пазарджик. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при Агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
5343
337. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за главен асистент: в
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство – един; в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет,
ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“,
офис 215, тел. 8110235.
5416
17. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство,
учебна дисциплина „Зеленчукопроизводство“,
факултет КФ, катедра „Растениевъдство“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; доцент в професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
учебна дисциплина „Електрически измервания“,
факултет ЕФ, катедра „Теоретична и измервателна електротехника“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
5380
513. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
професори по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Българска литература – Българска детска литература) – един; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика (Изчислителна математика) – един;
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.5. Математика (Математически
анализ) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в ректорската канцелария на ШУ,
Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, в. 121,
GSM: 0899 901 943.
5413
512. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява следните докторантури за учебната 2019/2020 г. със срок за
подаване на документи 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:
Докторантура

Форма на
обучение

Брой

Докторска програма „Управление на образованието“
от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически
науки

задочна

1

Докторска програма „Социална педагогика“ от професиона лно направление
1.2. Педагогика, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

2

задочна

1
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Докторантура

Форма на
обучение

Брой

Докторска програма „Пред
училищна педагогика“ от
професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

3

Докторска програма „Специална педагогика“ от професиона лно направление
1.2. Педагогика, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по
физи ческо въ зпи та ние и
спорт“ от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

2

Докторска програма „Методика на обучението по
изобрази телно изк уст во“
от професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по
музика“ от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по..., област на висше образование
1. Педагогически науки

задочна

Докторска програма «Методика на обучението по
техника и технологии» от
професиона лно направление 1.3. Педагогика на
обучението по..., област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

Докторска програма „Методика на обучението по
ч у ж д език (руск и език)“
от професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

Докторска програма „Методика на обучението по
математика и информатика“
от професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

1

1

1

1
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обучение
Докторска програма „Бъл- задочна
гарски език (Съвременен
български език – Фонетика)“ от професионално направление 2.1. Филология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Гер- редовна
мански езици (Английски
език – Съвременен английски език)“ от професионално
направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Сла- редовна
вянски езици (Руски език –
Съвременен руски език)“ от
професионално направление 2.1. Филология, област
на висше образование 2.
Хуманитарни науки
Докторска програма „Тюрк- редовна
ски езици (Турски език)“ от
професионално направление 2.1. Филология, област
на висше образование 2.
Хуманитарни науки
Докторска програма „Руска редовна
литература (Руска литература на ХХ век)“ от професионално направление 2.1.
Филология, област на висше
образование 2. Хуманитарни
науки
Докторска програма „Бъл- задочна
гарска литература (Най-нова българска литература)“ от
професионално направление 2.1. Филология, област
на висше образование 2.
Хуманитарни науки
Докторска програма „Ис- редовна
тория на България (Нова
българска история)“ от про- задочна
фесиона лно направление
2.2. История и археология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Нова задочна
и най-нова обща история
(Съвременна обща истори я)“ о т п рофесиона л но
направление 2.2. История
и археолог и я, област на
висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Нова задочна
и най-нова обща история
(История на балканските
народи)“ от професионално
направление 2.2. История и
археология, област на висше
образование 2. Хуманитарни науки

Брой
1

1

1

1

1

1

1
2

1

1
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Докторска програма „Нова редовна
и най-нова обща история
(История на Русия)“ от професиона лно направление
2.2. История и археология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Архе- редовна
ология (Средновековна българска археология)“ от про- задочна
фесиона лно направление
2.2. История и археология,
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма „Орга- редовна
низация и управление извън
сферата на материалното
п роизводс т во (С оц иа л н и задочна
дей но с т и)“ о т п р о ф е с иона лно нап равление 3.4.
С оц иа л н и дей нос т и, об ласт на висше образование
3. Социални, стопански и
правни науки
Докторска програма „Ас- редовна
т рофизи к а“ о т п рофесиона лно нап равление 4.1.
Физически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Докторска програма „Меди- задочна
цинска физика“ от професионално направление 4.1.
Физически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Докторска програма „Еко- редовна
логия и опазване на околната среда“ от професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше
образование 4. Природни
науки, математика и информатика
Докторска програма „Мате- задочна
матически анализ“ от професиона лно направление
4.5. Математика, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика
Докторска програма „Из- редовна
числителна математика“ от
професионално направление 4.5. Математика, област
на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика
Докторска програма „Алге- задочна
бра и теория на числата“ от
професионално направление 4.5. Математика, област
на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика

Брой
1

1
1

3
2

1

1

1

1

1

1
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Докторска програма „Ге- задочна
ометрия и топология“ от
професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма „Ин- задочна
формат ика“ от п рофесиона лно нап равление 4.6.
Информатика и компютърни науки, област на висше
образование 4. Природни
науки, математика и информатика
Докторска програма „Ко- редовна
м у н и к а ц ион н и м р еж и и
системи“ от професионално задочна
направление 5.3. Комуникационна и компют ърна
техника, област на висше
образование 5. Технически
науки
Докторска програма „Ав- задочна
томатизирани системи за
обработка на информация
и управление“ от професионално направление 5.3.
Ком у никационна и компютърна техника, област
на висше образование 5.
Технически науки
Докторска програма „Обща, задочна
висша и приложна геодезия“
от професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област
на висше образование 5.
Технически науки
Докторска програма „Кар- редовна
тография (вкл. тематично
географско картографиране)“ от професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, област на висше образование
5. Технически науки
Докторска програма „Инже- редовна
нерна логистика“ от професионално направление 5.13. задочна
Общо инженерство, област
на висше образование 5.
Технически науки
Докторска програма „Ор- задочна
ганизационна сиг у рност“
от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше
образование 9. Сигурност
и отбрана
Докторска програма „Ад- редовна
министративна сигурност“
от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висше
образование 9. Сигурност
и отбрана
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Форма на
обучение
Докторска програма „Кор- задочна
поративна сиг у рност“ от
професиона лно направление 9.1 Национална сигурност, област на висше
образование 9. Сигурност
и отбрана

Брой
1

Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115,
корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 054/830
495, в. 121, GSM: 0899 901 943.
5414
518. – Институтът по електроника „Акад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
по професионално направление 4.1. Физически
науки, научна специалност „Физика на вълновите
процеси“, за нуждите на лаборатория „Мултифункционални материали“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72,
тел. 02/875 00 77.
5381
212. – Институтът по океанология – БАН –
Варна, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по: област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Хидробиология“, научно направление „Молекулярна
таксономия“ – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Хидробиология“,
научно направление „Ихтиология“ – един, двата
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института – експерт управление на човешките ресурси, тел.: 052/370 486, в. 116.
5415
22. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – работен устройствен план за УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV,
УПИ V и УПИ VI от нов кв. 4а; изменение на
план за регулация и застрояване на м. Модерно
предградие, район „Връбница“ – СО, нови УПИ
в кв. 4 (част), нови УПИ в нов кв. 4а, нови УПИ
в нов кв. 4б, нови УПИ в нов кв. 4в, нови УПИ
в кв. 4г (част), нови УПИ в нов кв. 4д; изменение
на плана за улична регулация от о.т. 31а до о.т.
35в; от о.т. 189-о.т. 140а-о.т. 142а; о.т. 145а до о.т.
145б; нови улици на прилежащите квартали по
нови о.т. 315-о.т. 310-о.т. 311-о.т. 313-о.т. 300 до о.т.
314; по нови о.т. 318-о.т. 313 до о.т. 317; по нови
о.т. 301-о.т. 300-о.т. 302-о.т. 303-о.т. 305-о.т. 319 до
о.т. 320; по нови о.т. 309-о.т. 314 до о.т. 308 и съответните план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в
обхвата на ИПРЗ за мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура. Проектът е изложен
в район „Връбница“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Връбница“.
5409
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на обект:
„Разп редели телен газоп ровод и от к лонение
към ПИ 00182.34.61 по КК на гр. Аксаково,
община Аксаково, с териториален обхват ПИ
0018.34.24 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Аксаково, и
дължина на разпределителния газопровод 134,35
м. Проектът за подробен устройствен план е
изложен за разглеждане в техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, ст. 6. Приемен ден
на техническата служба – всеки вторник от 9 до
12 и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
5367
52. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линейните обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания за водопроводно отклонение от
съществуващ водопровод до ПИ с идентификатор
18018.12.4 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Грънчарово. Проектът е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая 18. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5401
53. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за ПИ с идентификатор 47696.56.232 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Межден. Проектът е изложен в сградата на
общината, ет. 2, стая 18. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
5402
2. – Общинската служба по земеделие – Дупница, офис Сапарева баня, на основание чл. 18б,
ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от
ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на гражданите, на които е предоставено право на ползване
върху земи, попадащи в разпоредбите на § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно
уточняване на имотите за селата Блатино, Крайници, Крайни дол, Грамаде и Джерман. Графикът
по местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен
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срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата на съответното кметство,
сградата на Община Дупница и разгласен чрез
средствата за масова информация.
5369
3. – Общинската служба по земеделие – Кочериново, офиси Рила и Бобошево, на основание
чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и
6 от ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на
земеделски земи или техните наследници и на
гражданите, на които е предоставено право на
ползване върху земи, попадащи в разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за
съвместно уточняване на имотите за селата
Бараково, Мурсалево, Бураново и Драгодан.
Графикът по местности и дати ще бъде изложен
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ в сградата на съответното кметство, сградата на Община Кочериново и
разгласен чрез средствата за масова информация.
5370
1. – Общинската служба по земеделие – Кюстендил, офис Трекляно, на основание чл. 18б,
ал. 2, чл. 18г, ал. 1 и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от
ППЗСПЗЗ съобщава на собствениците на земеделски земи или техните наследници и на
гражданите, на които е предоставено право на
ползване върху земи, попадащи в разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за съвместно уточняване на имотите за селата Берсин,
Горно Уйно, Гърляно, Гюешево, Дворище, Долно
Уйно, Каменичка Скакавица, Полска Скакавица,
Радловци, Скриняно, Лелинци, Драговищица
(съдебно решение за поземлен имот 23282.30.1).
Графикът по местности и дати ще бъде изложен
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ в сградата на съответното кметство, сградата на Община Кюстендил и
разгласен чрез средствата за масова информация.
5368
99. – Община Разград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 746 от
25.06.2019 г. на Общинския съвет – Разград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – (трасе) за прокарване на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс България“ – ЕООД, Русе, на територията на
община Разград в землището на Разград. Трасето е
с обща дължина 1860 м и общ сервитут 1860 кв. м
и се разполага в обхвата на местен път и полски
пътища. Одобреният подробен устройствен план
е изложен в стаи 202 или 211 на Община Разград.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до кмета на община Разград.
5404
24. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 558 по
протокол № 53 от 20.06.2019 г. на Общинския съвет – с. Иваново, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
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„Водоснабдяване на с.о. Стълпище в землището
на с. Мечка, община Иваново, област Русе“. Проектът се намира в дирекция „СА“ в административната сграда на Община Иваново – с. Иваново,
ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.
5491

СЪДИЛИЩА
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от прокурор във Върховната административна
прокуратура – Ангел Илиев, на Наредба № 6 от
2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за
изпълнение, заявление за издаване на заповед за
изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство с изключение на чл. 4 и 9,
издадена от министъра на правосъдието, по което
е образувано адм. д. № 5355/2019 г. по описа на
Върховния административен съд, 7-о отделение.
5388
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5
и 6 и раздел дванадесет „Административнонаказателни разпоредби“ от Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Хаджидимово, приета с Решение № 762 по протокол
№ 41 от 3.12.2014 г. на ОбС – гр. Хаджидимово,
е образувано адм.д. № 590/2019 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.09.2019 г. от 11 ч.
5412
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от Цветанка Танева Танева чрез пълномощник
адв. Марияна Пушева срещу корекция на чл. 27,
ал. 2 от Правилника за приемане на студентки в
ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“
за 2018/2019 г. в Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“, Бургас, извършена с решение на Академичния съвет, протокол № 47 от 19.07.2018 г. По
оспорването е образувано адм.д. № 1299/2019 г.,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.09.2019 г. от 11,10 ч.
5391
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 от ЗУТ обявява, че е постъпило оспорване от „Модстрой“ – ЕООД, ЕИК
812153595, представлявано от управителя Антоний
Средков, на Решение № 32 от 13.04.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен
ПУП – ПРЗ на кв. Крайморие – окончателен
проект при условията на чл. 16 от ЗУТ, ведно
със специфичните правила и норми за неговото
прилагане в частта му, засягаща поземлени имоти с идентификатори № 07079.10.65, 07079.10.64,
07079.10.63 по КК и КР на гр. Бургас, собственост
на „Модстрой“ – ЕООД. По оспорването е образувано адм.д. № 1091/2019 г. по описа на съда.
Заинтересованите лица могат да се конституират
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като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление по чл. 218, ал. 2 от ЗУТ до съда. Делото е
насрочено за 2.09.2019 г. – 10 ч.
5392
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
от прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, по реда на чл. 185 от АПК с искане за
отмяна разпоредбите на чл. 8 – в частта „събиране“ и „транспортиране“, и на чл. 20, ал. 2 от
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елена, приета с Решение № 53
от 12.06.2014 г. по протокол № 8 от 12.06.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Елена. Образувано е адм. д.
№ 383/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.
5395
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подадена жалба от „Рейсър ауто“ – ЕООД,
ЕИК 201327590, с адрес на управление: София,
кв. Кремиковци, бл. 29, ет. 1, ап. 3, срещу чл. 44,
чл. 52, ал. 2 и 4 от Наредбата за управление на
дейностите по отпадъците на територията на община Долна Митрополия, по която е образувано
адм. д. № 696 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2019 г.
5396
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК е образувал адм.д. № 271/2019 г.
по протест на Станчо Станчев – прокурор при
Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за определяне размера на местните данъци и
такси на територията на община Девин, приета с
Решение № 163 по протокол № 21 от 22.12.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Девин, изменена и
допълнена с Решение № 5 по протокол № 1 от
20.01.2010 г.; Решение № 5 по протокол № 3 от
27.01.2011 г.; Решение № 258 по протокол № 15
от 21.12.2013 г.; Решение № 31 по протокол № 5
от 22.12.2015 г.; Решение № 168 по протокол
№ 13 от 28.10.2016 г.; Решение № 54 по протокол
№ 5 от 31.03.2017 г.; Решение № 182 по протокол
№ 18 от 29.12.2017 г.; Решение № 1 по протокол
№ 1 о т 23.01.2019 г. на Общ инск и я съвет –
гр. Девин, в нейната цялост. Делото е насрочено
за 10.09.2019 г. от 14 ч.
5394
А дминистративният съд – София област,
седми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.д. № 729/2019 г. по описа на съда по
протест на Окръжната прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.09.2019 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване е изцяло като незаконосъобразна Наредба № 1 за обществения
ред, приета с Решение № 21 по протокол № 3 от
3.04.2006 г. на Общинския съвет – гр. Етрополе.
Конституирани страни в производството са:
Окръжната прокуратура – София, ответник по
оспорването – Общинският съвет – гр. Етрополе.
5393
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Софийският градски съд, ТО, удостоверява,
че на основание чл. 9 от ЗПП с решение от
12.05.2000 г., решение от 29.09.2004 г., решение
от 10.05.2007 г., решение от 27.11.2009 г., решение
от 4.02.2013 г., решение от 26.07.2016 г. вписва в
регистъра за политическите партии под № 219,
том 6, стр. 140, по ф.д. № 8176/1999 г. Политическа партия с наименование „ВМРО – Българско
национално движение“, със седалище: София,
район „Възраждане“, ул. Пиротска № 5. Изменения в устава, приети на VІ редовен конгрес,
състоял се на 17.04.2016 г. Национален изпълнителен комитет в състав: Красимир Дончев
Каракачанов – председател, А нгел Чавдаров
Джамбазки – заместник-председател, Искрен
Василев Веселинов – заместник-председател,
Милен Василев Михов – заместник-председател,
Атанас Славчев Стоянов – заместник-председател, Юлиян Кръстев Ангелов – организационен
секретар, Султанка Димитрова Петрова, Красимир Илиев Богданов, Борис Вангелов Борисов,
Георги Петров Дракалиев, Антон Димов Андонов,
Васил Светославов Христов, Александър Маиров
Сиди. Национална контролна комисия в състав:
Николай Петров Кънчев – председател, Михаил
Иванов Петров – заместник-председател, Христо
Венелинов Беремски – заместник-председател,
Деян Ангелов Стайков, Недялка Тошкова Иванова, Марина Маринова Проданова, Александър
Александров Пелев, Георги Андонов Какалов, Радослав Людмилов Чаиров, Станимир Драгомиров
Радулов, Светослав Александров Доков, Лозан
Ангелов Лозанов, Васил Димитров Костадинов,
Георги Динев Георгиев, Тихомир Йорданов Лилов. Партията се представлява от председателя
Красимир Дончев Каракачанов, а при негово
отсъствие – от един от четиримата заместникпредседатели: Ангел Чавдаров Джамбазки, Искрен Василев Веселинов, Милен Василев Михов,
Атанас Славчев Стоянов, и от организационния
секретар Юлиян Кръстев Ангелов заедно.
5410
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 6 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 8176/1999 г. по партидата на политическа
партия ВМРО – Българско национално движение, приети на VІІ редовен конгрес, състоял
се на 23.03.2019 г.: Национален изпълнителен
коми тет на ВМРО – Българско национа лно
движение, в следния състав: Красимир Дончев
Каракачанов – председател; А нгел Чавдаров
Джамбазки – заместник-председател; Искрен
Василев Веселинов – заместник-председател;
Милен Василев Михов – заместник-председател;
Атанас Славчев Стоянов – заместник-председател; Юлиан Кръстев Ангелов – организационен
секретар; А лександър Маиров Сиди – член;
Антон Димов Андонов – член; Борис Вангелов Борисов – член; Васил Светославов Христов – член; Георги Петров Дракалиев – член;
Красимир Илиев Богданов – член; Султанка
Димитрова Петрова – член; Йордан Илев Йорданов – член; Карлос Арналдо Контрера – член,
и Калин Николов Поповски – член. Национална
контролна комисия на ВМРО – Българско национално движение, в следния състав: Николай
Петров Кънчев – председател; Михаил Иванов
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Петров – заместник-председател; Христо Венелинов Беремски – заместник-председател; Деян
Ангелов Стайков; Недялка Тошкова Иванова;
Марина Маринова Проданова; Георги Андонов
Какалов; Мартин Георгиев Илиев; Станимир
Драгомиров Радулов; Светослав Александров
Доков; Николай Иванов Плещов, Александър
Костадинов Пецов; Евден Тодоров Николов; Тихомир Йорданов Лилов и Румен Мирчов Войчин.
5411

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Професор Андрей Николов“ – Враца,
на основание чл. 14 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 25.09.2019 г. в 18 ч.
в седалището на сдружението: Враца, ул. Мито
Цветков № 2, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за избор на нов управителен
съвет на сдружението; 2. вземане на решение за
промяна на устава на сдружението с оглед извършените промени и в съответствие със Закона за
юридическите лица с нестопанска цел; 3. разни.
5470
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен клуб „Форд България“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на членовете на 14.09.2019 г.
в 10 ч. в Пловдив, бул. Александър Стамболийски № 9, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад за дейността на управителния
съвет на сдружението за изминалата 2018 г.; 2.
отчет на финансовата дейност на сдружението за
2018 г.; 3. приемане на нови членове; 4. изключване на членове на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5469
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ученически младежки спортен
клуб“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 9.09.2019 г. в 10 ч. в Русе, пл. Хан
Кубрат № 1, ет. 6, офис 4, при следния дневен
ред: 1. приемане на баланс на сдружението към
2.07.2019 г.; 2. приемане на пояснителния доклад
на ликвидатора към баланса; 3. приемане на годишния отчет на ликвидатора; 4. освобождаване
от отговорност на ликвидатора; 5. разпределяне
на имуществото на сдружението; 6. заличаване
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5433

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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