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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

П РЕ ЗИ Д Е Н Т
Н А РЕ П У Б Л И К АТА
УКАЗ № 192
На основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Възлагам на кандидата за министър-председател Пламен Николаев Николов да състави
правителство.
Издаден в София на 30 юли 2021 г.
Прези ден т на Реп убликата:
Р у мен Ра дев
4726

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.
за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г. в размер до
21 000 000 лв. за изплащане на разходите по
чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане за месечни целеви
помощи при обявено извънредно положение
или обявена извънредна епидемична обстановка за семейства с деца до 14-годишна възраст.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат утвърдените разходи по „Политика
в областта на социалното подпомагане и
равнопоставеността на жените и мъжете“,
бюджетна програма „Социални помощи“,
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2021 г. на база фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2021 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
образованието и науката (МОН) за 2021 г. в
общ размер 5 006 176 лв. за изпълнението в
пълен размер на ангажиментите на МОН за
настоящата година по Националната стратегия за развитие на научните изследвания в
Република България 2017 – 2030 (НСРНИ),
за абонаментен достъп на висшите училища
и научните организации до базите данни на
Кларивейт и Елзевир, както и на годишния
членски внос за участие на страната ни в
големи европейски и международни научни
проекти и инфрастру кт у ри (вк лючително
ЦЕРН и Дубна).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
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на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в
европейското изследователско пространство
и глобалната информационна мрежа“, по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 7 и 11
от Закона за насърчаване на научните изследвания.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 839 813 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за
изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 г. – 6240 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за
2021 г. – 833 573 лв., разпределени съгласно
приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и т. 2 от Решение № 543
на Министерския съвет от 2020 г. за приемане
на Програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода
2020 – 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община

Област

Дейност/предназначение

Средства
(в лв.)

Белица

Благоевград Пристройка, отредена за детска градина към обществена
сграда, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград

Бургас

Бургас

Ново строителство на Детска градина „Морско конче“ – филиал
към Детска градина „Раковина“ в УПИ I, кв. 7, к-с „Братя
Миладинови“, гр. Бургас

172 772

Поморие

Бургас

Изграждане на ОДЗ в УПИ II-32 по плана на с. Гълъбец,
община Поморие – първи етап на строителството – изграждане на I етаж

170 484

Крумовград

Кърджали

Изграждане на детска градина в с. Подрумче, община Крумовград, област Кърджали

23 520

Червен бряг Плевен

Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда, детско заведение – детска градина в гр. Червен бряг, ул. Бено Вълчев № 3

14 400

Асеновград

Пловдив

Изграждане нова сграда на детска градина в кв. „Изток“,
Асеновград

7 200

Чирпан

Стара Загора Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда в
с. Свобода

434 829

Общо

10 368

833 573
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер 70 000 лв. във
връзка с необходимостта от укрепване на
капацитета на консулските служби в Москва,
Санкт Петербург, Екатеринбург, Минск, Нур
Султан, Истанбул, Бурса, Анкара, Лондон,
Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид и други
чрез командироване на служители, наемане
на местни лица и закупуване на технически
средства.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4672

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г. във връзка с Механизма за
бежанците в Турция
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г. в размер до 1 089 777 лв. за
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извършване на плащане по Актуализираното
общо споразумение за създаване на рамка за
управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за
финансов принос, одобрени от Европейската
комисия и представителите на правителствата
на държавите членки на 18 юли 2018 г., ратифицирани със закон (ДВ, бр. 101 от 2018 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.
(3) Плащането да бъде извършено на две
вноски:
1. първа вноска в размер 544 888,50 лв. в
срок до 1 август 2021 г.;
2. втора вноска в размер 544 888,50 лв. в
срок до 1 октомври 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Международно
сътрудничество за развитие и хуманитарни
въпроси“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2021 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4673

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер
в размер 161 600 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за
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осигуряване на средства за мерки, свързани
със заетостта през 2021 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4674

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 684 080 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми
за развитие на образованието:
1. Национални програми, одобрени с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието:
а) „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 1 381 901 лв. по модул А „Подобряване на условията за експериментална
работа по природни науки в профилираната
подготовка“, 745 488 лв. по модул Б „Подкрепа
на целодневното обучение на учениците“ и
437 702 лв. по модул Г „Библиотеките като
образователна среда“;
б) „Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, дейност
6.6. „Изграждане/доизграждане на Wi-Fi мрежи
за нуждите на училищното образование и
изграждане на нови Wi-Fi зони“ – 853 587 лв.;
в) „Мотивирани учители“ – 12 720 лв. по
модул 1 „Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита про-
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фесионална квалификация „учител“) с оглед
на осигуряване на педагогически специалисти
в училища с траен недостиг на такива“ и
6720 лв. по модул 3 „Действащи учители и
специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и
нагласи за работа в предизвикателна среда,
както и с ученици с ниски образователни
резултати“;
г) „Участ вай и п ромен яй – роди тел я т,
активен партньор в училищния живот“ –
491 865 лв.;
2. Национална програма „Професионално
образование и обучение“, одобрена с Решение № 257 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието – 754 097 лв. по
модул А „Модернизиране на материалнотехническата база“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Чл. 2. Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те о т
централния бюджет под формата на обща
субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното
взаимоотношение на централния бюджет с
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бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от
Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от Решение
№ 257 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
Община

Област

НП „Осигуряване на НП „ИКТ НП „Мотивирасъвременна образова- в с и с т е - ни учители“
телна среда“
мата на
п ред у чиМодул Модул Модул
Модул Модул
лищното
А
Б
Г
1
3
и училищното образование“

НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

НП
„Професионално
образование и
обучение“

Общо

Банско

Благоевград

5 775

5 775

Белица

Благоевград

5 775

5 775

Благоевград

Благоевград

Гоце
Делчев

Благоевград

Гърмен

Благоевград

46 121

9 460 11 831

7 848

9 967
23 224

5 995

81 255

5 963

15 930
23 224

С Т Р.
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Област

НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда“
Модул
А

Петрич

Благоевград

Сандански

Благоевград

Сатовча

Благоевград

Симитли

Благоевград

Якоруда

Благоевград

Айтос

Бургас

Бургас

Бургас

ВЕСТНИК

НП
НП „Мотивира„ИКТ в
ни учители“
системата на
Модул Модул
Модул Модул
предучиБ
Г
1
3
лищното
и училищното
образование“
10 000

46 482
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НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

НП
„Професионално
образование и
обучение“

7 500

17 500

10 475

46 600

56 957
8 000

8 000

7 848

54 448

19 960

19 960
2 996

33 000

19 350 21 929

Карнобат Бургас

Общо

7 861

4 678

720

17 779

2 996
116 470

240

217 109
4 918

Несебър

Бургас

11 096

Поморие

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

Бургас

Сунгурларе

Бургас

Царево

Бургас

10 000

10 000

Аврен

Варна

10 000

10 000

4 898
38 048

11 096
240

39 905
11 691

1 150

6 288

5 908

83 861

8 910

20 601
52 481

Аксаково Варна
Белослав Варна

42 217

Варна

Варна

46 600

Ветрино

Варна

Вълчи
дол

Варна

Долни
чифлик

Варна

13 762

39 366
4 219

Дългопол Варна

9 831

240
240

2 998

2 998

2 990

45 207

17 994

117 962

2 997

2 997

2 994

58 476

480
57 961

46 600

Горна
Велико
Оряхови- Търново
ца

37 264

Велико
Търново

58 476

480

Велико
Търново

Елена

54 838

21 898

Суворово Варна
Велико
Търново

47 385

12 067

Провадия Варна
16 834
9 836

4 721

52 481

4 219

240

7 861

480

8 824

57 961
76 717
55 441

2 902

7 623

Златарица Велико
Търново

2 489

2 489

Лясковец Велико
Търново

2 999

2 999
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Област

НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда“
Модул
А

НП
НП „Мотивира„ИКТ в
ни учители“
системата на
Модул Модул
Модул Модул
предучиБ
Г
1
3
лищното
и училищното
образование“

Павлике- Велико
ни
Търново
Свищов

ВЕСТНИК

5 390
9 052

Велико
Търново

Видин
Видин

Димово

Видин

46 340

10 000

Видин

Борован

Враца

10 000

4 576

Враца

58 175

9 483

Козлодуй Враца

12 045
45 537

45 777

2 575

2 575

11 963

72 879

5 017

15 017
1 617

1 617

2 985

22 302

4 452
8 885

66 565

4 222

19 317

Бяла Сла- Враца
тина
Враца

3 000

Общо

4 222

Ново село Видин
Ружинци

НП
„Професионално
образование и
обучение“

240

Сухиндол Велико
Търново
Грамада

НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

2 993

Стражица Велико
Търново

Видин

С Т Р. 9

4 785

14 304

5 891

4 452

4 452
240

10 000

8 768

36 982

5 831

25 657

5 860

15 860

Мизия

Враца

2 663

2 663

Оряхово

Враца

1 311

1 311

Роман

Враца

9 763

9 763

Хайредин Враца

240

240

Севлиево Габрово

4 219

4 219

Балчик

Добрич

6 545

6 545

Генерал
Тошево

Добрич

7 656

Добрич

Добрич

45 511

Добричка Добрич

4 219
9 971

240

6 512

14 168

6 000

55 970

7 656

17 627

Каварна

Добрич

Крушари

Добрич

Шабла

Добрич

Кирково

Кърджали

14 213

14 213

Крумов
град

Кърджали

12 019

12 019

14 213

72 624

Кърджали Кърджали
Момчил
град

Кърджали

Дупница

Кюстендил

46 599

46 599
2 247
3 081

28 958

13 520

18 775 10 678

9 672

5 633

2 247
3 081

2 067

2 067

6 000

34 825

С Т Р.
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НП „МотивираНП
ни учители“
„ИКТ в
системата на
Модул Модул
Модул Модул
предучиБ
Г
1
3
лищното
и училищното
образование“

НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда“
Модул
А

Кочериново

Кюстендил

9 904

Кюстендил

Кюстендил

Априлци

Ловеч

Ловеч

Ловеч

9 705

6 000

12 067

Луковит

Ловеч

9 955 11 497

4 219

Тетевен

Ловеч

Троян

Ловеч

Угърчин

НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

НП
„Професионално
образование и
обучение“

5 775

Общо

15 679

46 600

46 600
4 218

4 218
8 826
240

36 598

480

26 391

4 219
2 397

13 279

Ловеч

2 992

2 992

Ябланица Ловеч

2 580

Бойчиновци

5 963

4 219

4 919

Монтана

240

Брусарци Монтана
Вълче
дръм

Монтана

Вършец

55 017

57 597
240

9 975

9 975
4 217

3 000

7 217

Монтана

2 971

2 971

Медковец Монтана

1 704

1 704

Монтана

Монтана

4 863

4 863

Якимово

Монтана

Белово

Пазарджик

Велин
град

Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

19 983 25 696

Панагюрище

Пазарджик

5 677

Пещера

Пазарджик

4 219

Ракитово Пазарджик

7 861

Септември

Пазарджик

4 500

Сърница

Пазарджик

8 436

Перник

Перник

8 000 17 281

Радомир

Перник

6 877

Гулянци

Плевен

4 219

2 965
9 978
43 540

2 965
9 978

5 073
29 163

240

5 994

54 607

12 448

87 530
5 677
4 219

240

3 000

10 861

5 908

10 648
8 436

7 861

5 036

38 178
6 877

2 956

7 175
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Област

Долна
Плевен
Митрополия
Долни
Плевен
Дъбник
Искър
Плевен
Плевен

Пордим

Плевен

Червен
бряг
Кнежа

Плевен

Асенов
град
Брезово

Пловдив

НП „МотивираНП
ни учители“
„ИКТ в
системата на
Модул Модул
Модул Модул
предучиБ
Г
1
3
лищното
и училищното
образование“
240

НП
„Професионално
образование и
обучение“

500

4 219
10 000

8 844 10 772

240

19 778

Плевен
10 000

Пловдив

Пловдив

9 940
9 518

Раковски Пловдив

8 022

„Родопи“ Пловдив

24 425

3 000

3 000

11 295

31 073

3 852

3 852
37 850

5 775

5 775
240

5 289

4 569

27 850

10 000

Първомай Пловдив

240

2 686

13 166

480

2 272

2 752

12 219

240

12 459

22 035

480

23 436

61 180

7 848

480

2 673

20 519

2 985

58 500

4 097

Пловдив

Общо

740

10 000

„Марица“ Пловдив

Садово

НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

4 219

Калояно- Пловдив
во
Карлово Пловдив
Пловдив

С Т Р. 1 1

НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда“
Модул
А

Плевен

ВЕСТНИК

10 000

69 507
4 097

8 438

240

18 678

Стамбо- Пловдив
лийски
Съедине- Пловдив
ние
Хисаря
Пловдив

4 952

7 861

3 000

15 813

Куклен

Пловдив

5 970

Сопот

Пловдив

Завет

Разград

Исперих

Разград

Кубрат

Разград

Лозница

Разград

Разград

Разград

Самуил

Разград

10 000

Русе

Русе

10 000 10 260

Ценово

Русе

9 658

9 658

Главиница
Дулово

Силис
тра
Силис
тра

8 572

8 572

4 219

4 219
240

48 721

5 970
6 877

6 877
240

30 719

48 961

240

9 998

5 090

13 623

28 711

9 781

2 316

4 219

47 035
240

7 728

4 219

5 991

5 991

3 000

3 240

2 967

12 967

13 226

2 995

55 254

96 468

7 214

С Т Р.
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Област

Кайнар- Силис
джа
тра
Силистра Силис
тра
Тутракан Силис 
тра
Котел
Сливен

Девин

НП „МотивираНП
ни учители“
„ИКТ в
системата на
Модул Модул
Модул Модул
предучиБ
Г
1
3
лищното
и училищното
образование“
12 133
4 549

10 000

3 596

Сливен

9 987 17 474
42 123

Смолян

13 618

2 921

7 470

44 327

3 776
25 911

240

23 626

77 238
49 973

5 249

35 022

9 901

2 929

Смолян

9 949 11 608

Смолян

Смолян

4 400

4 219

39 985 48 708

88 435

268 398

20 064

7 850
29 773

3 840

480

4 891

5 999

57 157
21 557

2 880

46 600

8 000

240

5 996

14 615

64 402

516 648

8 959

55 559

720

1 200
2 964

2 964

1 523

14 654

4 219

4 219

4 219

10 218

5 443

5 443
8 438

240

58 362

240

67 040
240

7 848

7 848

6 415
19 249

Общо

1 485

6 468

Мадан

Столична Софияград
Ботевград София
област
Горна
София
Малина
област
Долна
София
баня
област
Елин
София
Пелин
област
Златица
София
област
Ихтиман София
област
Костенец София
област
КостинСофия
брод
област
Мирково София
област
Пирдоп
София
област
Правец
София
област
Самоков София
област
Своге
София
област
Челопеч София
област
Братя
Стара
Даскалови Загора

НП
„Професионално
образование и
обучение“

8 000

3 776

Златоград Смолян

НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

8 000

Сливен

Твърдица Сливен
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НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда“
Модул
А

Нова Загора
Сливен

ВЕСТНИК

6 415
5 996

2 719

27 964

4 219

4 219

4 219

4 219
2 961

2 961

БРОЙ 64
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Гурково

НП „МотивираНП
ни учители“
„ИКТ в
системата на
Модул Модул
Модул Модул
предучиБ
Г
1
3
лищното
и училищното
образование“
6 780
6 000
11 096
9 363

4 159
46 600

15 952
9 954
4 000

79 642

9 660

33 937

7 992

НП
„Участвай
и променяй – родителят,
активен
партньор
в училищния
живот“

НП
„Професионално
образование и
обучение“

Общо

6 780
1 982

7 982

5 999

17 575

4 508

18 793

2 218

7 825

480

4 639

41 503

2 288

106 343

5 775

767

16 496

7 188

5 460

16 648

2 998

100 401

7 861

240

41 929
8 438

8 438

6 877

6 877

Хасково

10 000

16 377

Хасково

Хасково

9 981

15 448

Велики
Преслав
Никола
Козлево
Нови
пазар
Смядово

Шумен

Хитрино

Шумен

Шумен

Шумен

Хасково

2 381

2 381

Хасково

3 000

3 000

369

4 588

Хасково

4 219

Шумен
Шумен

5 140

11 096

39 571

7 214

7 214
240
4 000

8 438

4 901

„Тунджа“ Ямбол

8 507
46 134

9 804

72 327

10 000

28 475

46 600

41 758

4 219

10 000

Шумен

Ямбол

26 377

4 219

Стралджа Ямбол

4675

240

5 607

Хасково

ОБЩО

240

4 922

Свилен
град
Симеонов
град
Стамболово
Тополов
град
Харманли

Ямбол
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НП „Осигуряване на
съвременна образователна среда“
Модул
А

Стара
Загора
Гълъбово Стара
Загора
Казанлък Стара
Загора
Мъглиж Стара
Загора
Нико
Стара
лаево
Загора
Павел
Стара
баня
Загора
Стара
Стара
Загора
Загора
Чирпан
Стара
Загора
Омуртаг Търговище
Търговище Търговище
Димит
Хасково
ровг рад
Любимец Хасково

ВЕСТНИК

240
8 824

67 862

2 942

7 843

240
4 572

15 861

1 381 901 745 488 437 702

853 587

12 720

6 720

8 747
3 000

79 371

491 865

754 097 4 684 080
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 257
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112
от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40
от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от
2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г.,
бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55
от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г.,
бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г.,
бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „165“ се заменя със „182“.
2. В т. 2 числото „140“ се заменя със „154“.
3. В т. 3 числото „100“ се заменя със „110“.
4. В т. 4 числото „66“ се заменя със „73“.
5. В т. 5 числото „73“ се заменя с „80“.
6. В т. 6 числото „100“ се заменя със „110“.
7. В т. 7 числото „125“ се заменя със „138“.
8. В т. 8:
а) в буква „а“ числото „100“ се заменя
със „110“;
б) в буква „б“ числото „100“ се заменя
със „110“;
в) в буква „в“ числото „91“ се заменя със
„100“;
г) в буква „г“ думите „от 5-“ се заменят с
„от 4-“ и числото „30“ се заменя с „33“;
д) в буква „д“ думите „от 5-“ се заменят с
„от 4-“ и числото „20“ се заменя с „22“;
е) в буква „е“ числото „66“ се заменя със
„73“;
ж) в буква „ж“ числото „30“ се заменя с „33“.
9. В т. 9 числото „100“ се заменя със „110“.
10. В т. 10:
а) в буква „а“:
аа) в буква „аа“ числото „120“ се заменя
със „132“;
бб) в буква „бб“ числото „100“ се заменя
със „110“;
б) в буква „б“ числото „73“ се заменя с „80“;
в) в буква „в“ числото „20“ се заменя с „22“;
г) в буква „г“ числото „66“ се заменя със
„73“;
д) в буква „д“ думите „от 5-“ се заменят с
„от 4-“ и числото „30“ се заменя с „33“.
11. В т. 11 числото „100“ се заменя със „110“.
§ 2. В допълнителните разпоредби, в § 1,
т. 10, буква „в“ след думите „10а“ се добавя
„и 10б“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Процентите при определяне на диференцирания минимален доход по чл. 9, ал. 3
се увеличават ежегодно спрямо предходната
година, както следва:
1. за 2023 г. – с коефициент 1,365;
2. за 2024 г. – с коефициент 1,224.
§ 4. Разпоредбите по чл. 9, ал. 3, т. 8, букви „г“ и „д“ и т. 10, буква „д“ се прилагат за
децата, които навършват 4-годишна възраст в
съответната календарна година, при спазване
на § 16 и 17 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.).
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2022 г., с изключение на § 1, т. 8,
букви „г“ и „д“ и т. 10, буква „д“ в частта
относно „от 5-“ се заменят с „от 4-“ и § 2 и 4,
които влизат в сила от деня на обнародването
му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4676

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2021 г. в размер до 22 530 лв. за
финансиране на обучение в изпълнение на
Наредбата за условията и реда за участие на
граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни
организации за управление на кризи извън
територията на Република България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични дейности“, по бюджета на
Министерството на външните работи за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на външните работи за 2021 г.
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на базата на фактически извършени разходи
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4677

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259
ОТ 28 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по
показател „Персонал“ по бюджетна програма „Други дейности и услуги“ в размер на
500 000 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по:
а) област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Координация и
мониторинг на хоризонтални политики“ – със
137 410 лв. по показател „Персонал“;
б) „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“ – с 362 590 лв. по показател
„Персонал“.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
4678

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 260
ОТ 29 ЮЛИ 2021 Г.

за приемане на Наредба за специфичните
изисквания към млечните продукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за специфичните
изисквания към млечните продукти, приета с
Постановление № 119 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 1 от 2013 г.; Решение № 5890 на Върховния
административен съд от 2015 г. – бр. 39 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2018 г.; Решение
№ 4887 на Върховния административен съд
от 2020 г. – бр. 96 от 2020 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила в 3-месечен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за специфичните изисквания към млечните
продукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. специфичните изисквания към млечните
продукти;
2. изискванията към имитиращите продук
ти, съдържащи в състава си мляко;
3. изискванията при етикетирането и предлагането на продуктите по т. 1 и 2, както и
при етикетирането на храните, при чието
производство или приготвяне са използвани
имитиращи продукти, съдържащи в състава
си мляко.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. млечни продукти, вписани в европейския Регистър на защитените наименования
за произход и защитените географски указания и в европейския Регистър на храните с
традиционно специфичен характер съгласно
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
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парламент и на Съвета от 21 ноември 2012
година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343
от 14 декември 2012 г.);
2. млечни продукти, произведени по специфична технология, определяща тяхното
характерно наименование, които се определят
като храни с традиционни характеристики по
смисъла на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005
година за установяване на мерки за прилагане
по отношение на някои продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета и по отношение на
организацията на официалния контрол съг
ласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент
(ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент
и на Съвета, за дерогиране от регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ, L 338 от
22 декември 2005 г.);
3. млечни продукти, защитени по силата
на международни споразумения.
Чл. 3. Млечен продукт, аналогичен на
продуктите по чл. 5, който е законно предлаган на пазара в друга държава членка, в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
в Република Турция и чиито характеристики
се различават от специфичните изисквания
по чл. 7 – 10, 12 – 16, 18, 19, 21 – 23, чл. 24,
а л. 1 – 3, ч л. 2 8 и ч л. 29, а л. 1 и 2 , с е
предоставя на пазара на територи ята на
Реп у бл и ка Бъ л гари я п ри спазва не изиск вани ята на Регламент (ЕС) 2019/515 на
Европейск и я парламен т и на С ъве та о т
19 март 2019 година от носно взаимното
признаване на стоки, законно предлагани на
пазара в друга държава членка, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от
29 март 2019 г.).
Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
Раздел I
Наименования на млечните продукти
Чл. 4. (1) Наименованието „сурово мляко“
се използва за млякото, получено чрез секрецията на млечната жлеза на животните, отглеждани в стопанства, което не е подгрявано до
температура, по-висока от 40 °С, и не е било
подложено на обработка с равностоен ефект,
съгласно Приложение I, т. 4.1 от Регламент
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 година относно
определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ,
специално българско издание 2007 г., глава
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03, том 56), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 853/2004“.
(2) Наименованието „мляко“ се използва
за мляко, обработено по начин, който не
променя неговия състав, или за мляко, чиято
масленост е стандартизирана съгласно Приложение VII, част III, т. 1, буква „а“ и част IV,
т. I, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година за установяване на
обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347 от 20 декември
2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1308/2013“.
(3) Наименованието по ал. 2 може да се
използва в съчетание с дума или думи за
означаване на вида, качеството, произхода
и/или предназначението на млякото или за
да се опише физическата обработка или промяната в състава, на които млякото е било
подложено, при условие че тази промяна
се ограничава до добавяне и/или отделяне
(сепариране) на естествени млечни съставки
съгласно Приложение VII, част III, т. 1, буква
„б“ от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Чл. 5. Наименованията, посочени в приложението, се използват само за млечни
продукти, произведени в съответствие с изискванията по чл. 24.
Чл. 6. (1) Наименованието „млечни продукти“ се използва за продукти, получени в
резултат от преработката на сурово мляко
или на допълнително преработване на така
получените продукти съгласно Приложение
I, т. 7.2 от Регламент (ЕО) № 853/2004. Тези
продукти могат да съдържат съставки, необходими за производството им или за да им
придадат специфични характеристики съгласно чл. 2, параграф 1, буква „о“ от Регламент
(EO) № 852/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 година относно
хигиената на храните (ОВ, специално българско издание 2007 г., глава 13, том 44).
(2) За целите на определенията по ал. 1
съставките не се използват за замяна – цялостна или частична – на която и да е млечна
съставка съгласно Приложение VII, част III,
т. 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Чл. 7. (1) Наименованието „сирене“ се
използва за млечен продукт, получен чрез ензимна, киселинна или смесена коагулация на
млякото и частично отделяне на суроватката.
(2) Наименованието „бяло саламу рено
сирене“ се използва за полутвърдо или меко
сирене, зряло и съхранявано в саламура,
произведено от мляко, с добавка на стартерна култура, подсирено с млекокоагулиращ
ензим, получило необходимата технологична
обработка, със съдържание в крайния продукт
на сухо вещество не по-малко от 40 на сто
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и масленост в сухото вещество не по-малка
от 40 на сто.
(3) Наименованието „саламурено сирене с
повишено водно съдържание“ се използва за
сирене, съхранявано в саламура, произведено
от мляко, без използване на влагозадържащи
агенти, с добавка на стартерна култура, подсирено с млекокоагулиращ ензим, получило
необходимата технологична обработка, със
съдържание в крайния продукт на сухо вещес
тво и масленост в сухото вещество, по-ниски
от посочените в ал. 2.
(4) За сирената по ал. 2 могат да се използват и следните означения:
1. „високомаслено“ – за сирена с масленост
в сухото вещество, по-висока или равна на
60 на сто;
2. „пълномаслено“ – за сирена с масленост
в сухото вещество, по-висока или равна на
45 на сто и по-ниска от 60 на сто;
3. „със средна масленост“ – за сирена с
масленост в сухото вещество, по-висока или
равна на 25 на сто и по-ниска от 45 на сто;
4. „частично обезмаслено“ – за сирена с
масленост в сухото вещество, по-висока или
равна на 10 на сто и по-ниска от 25 на сто;
5. „обезмаслено“ – за сирена с масленост в
сухото вещество, по-ниска от 10 на сто.
(5) За случаите по ал. 2 и 4 е допустимо
отк лонение по технологични причини до
2 на сто от посочените стойности.
Чл. 8. Наименованието „извара“ се използва за млечен продукт сирене, получен чрез
коагулация основно на обезмаслено мляко,
мътеница или смес от тях, както и чрез денатуриране и отделяне на белтъчините от
суроватката.
Чл. 9. Наименованието „су роватка“ се
използва за вторичен продукт, получен при
производството на сирене или казеин.
Чл. 10. (1) Наименованието „сметана“
се използва за млечен продукт, получен от
мляко с високо съдържание на мазнини чрез
сепариране (разделяне) на мазнината (от 10
до 84 на сто).
(2) Наименованието „суроватъчна сметана“
се използва за млечен продукт, получен от
суроватка с високо съдържание на мазнини
чрез сепариране (разделяне) на мазнината (от
10 до 84 на сто).
Чл. 11. Наименованието „масло“ се използва за млечни продукти, посочени в Приложение
VII, част VII и в буква „А“ към Допълнение
II към Приложение VII от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013.
Чл. 12. Наименованието „кисело мляко“
се използва за млечен продукт, претърпял
млечнокисела ферментация. За закваска се
използват стартерни култури на Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus и Streptococcus
thermophilus в общо количество в крайния
продукт не по-малко от 10 7 cfu/g.
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Ч л . 1 3. Н а и м ен о в а н и е т о „ к е фи р“ с е
използва за млечен прод у кт, пол у чен от
к ра ве м л я ко в резул тат на разви т ие на
млечнок исела и а лкохолна ферментаци я.
За зак васка се използват стартерни к улт у ри на L actobacillus kefiri, L euconostoc,
Lactococcus и Acetobacter в определено съотношение и дрожди Kluyveromyces marxianus,
Saccharomyces unisporus, Saccharomyces cerevisiae
и Saccharomyces exiguus в определени съотношения, както и кефирни зърна.
Чл. 14. Наименованието „кумис“ се използва за млечен продукт, получен от кобилешко мляко, краве мляко и/или мътеница
в резултат на развитие на млечнокисела и
алкохолна ферментация. За стартерна култура се използват млечнокисели пръчици
от Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus и
лактозоферментиращи дрожди Kluyveromyces
marxianus в определени съотношения.
Чл. 15. Наименованието „кашкавал“ се
използва за вид твърдо сирене, преминало
процес на зреене, получено от мляко с добавка
на стартерна култура, подсирено с млекоко
агулиращ ензим, получило необходимата технологична обработка, претърпяло процес на
чедъризация и изпарване, омесване, осоляване
и формоване на сирената маса.
Чл. 16. Наименованието „мътеница“ се
използва за вторичен продукт при получаване
на масло.
Чл. 17. Наименованията „кисел казеин“,
„сирищен казеин“ и „казеинат“ се използват
за млечните продукти съгласно Наредба за
специфичните изисквания към казеините и
казеинатите, предназначени за консумация от
човека по чл. 5 от Закона за храните.
Чл. 18. Наименованието „дехидратирани
млечни мазнини“ се използва за млечен продукт, съдържащ най-малко 99,8 на сто млечни
мазнини и не повече от 0,1 на сто вода.
Чл. 19. Наименованието „йогурт“ се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела
ферментация с микрофлора на кисело мляко
и/или други млечнокисели микроорганизми
в общо количество в крайния продукт не помалко от 10 7 cfu/g.
Чл. 20. Наименованието „мляко за пиене“
се използва за млечни продукти, посочени в
Приложение VII, част IV от Регламент (ЕС)
№ 1308/2013.
Чл. 21. Наименованието „прясно мляко“ се
използва за млечен продукт, получен от сурово
мляко, претърпял процес на пастьоризация, в
който се допуска изменение на естествената
масленост на млякото чрез отнемане или добавка на сметана, получена от сурово мляко.
Чл. 22. Наименованието „цедено мляко“ се
използва за млечен продукт кисело мляко с
повишено сухо вещество, претърпял млечнокисела ферментация, с последващо частично
отделяне на млечен серум (цвик).
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Чл. 23. Наименованието „плодов и/или
ароматизиран, и/или концентриран млечнокисел продукт“ се използва за млечен продукт, претърпял млечнокисела ферментация
с микрофлора на кисело мляко и/или други
млечнокисели микроорганизми, съдържащ
съставки, които му придават характерен аромат или вкус и чийто състав съответства на
изискванията на чл. 24, ал. 1 и 3.
Раздел II
Изисквания към състава на млечните продукти
Чл. 24. (1) При производството на млечни
продукти се използват:
1. сурово мляко, което отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IX,
глава I, част III, т. 3 и 4 към Регламент
№ 853/2004 и на наредбата по чл. 7, ал. 4 от
Закона за храните;
2. сурово мляко – не по-малко от 80 на сто
от вложените суровини и до 20 на сто добавено възстановено сухо мляко, концентрирано
мляко, млечен протеин;
3. питейна вода;
4. стартерни млечнокисели култури;
5. безопасни и подходящи за коагулация
на млякото сирищни ензими;
6. калциеви соли;
7. млечна киселина и/или лимонена киселина;
8. сол за хранителни цели;
9. характерни и технологично необходими
за производството на определен вид млечен
продукт добавки в храните, ензими, ароматизанти и/или нови храни, при условията,
определени в Регламент (ЕО) № 1332/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 година относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО)
№ 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/
ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и
Регламен т (ЕО) № 258/97 (OB, L 354 от
31 д е к е м в р и 2 0 0 8 г.), Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1333/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 година относно
добавките в храните (OB, L 354 от 31 декември 2008 г.), Регламент (ЕО) № 1334/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2008 година относно ароматизантите и определени хранителни съставки
с ароматични свойства за влагане във или
върху храни и за изменение на Регламент
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО)
№ 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива
2000/13/ЕО (OB, L 354 от 31 декември 2008 г.)
и Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015
година относно новите храни, за изменение
на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейс
кия парламент и на Съвета и за отмяна на
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Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския
парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО)
№ 1852/2001 на Комисията (ОВ, L 327 от
11 декември 2015 г.);
10. захар.
(2) За производството на сирена с период
на зреене най-малко 60 дни и млечни продук
ти, получени във връзка с производството на
такива сирена, може да се използва сурово
мляко съгласно чл. 10, параграф 8 от Регламент
№ 853/2004, което не отговаря на изискванията
по показателите „общ брой микроорганизми“
и „общ брой соматични клетки“, определени в
Приложение III, раздел IX, глава I, част III, т. 3
и 4 към Регламент № 853/2004, след одобрение
от изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ).
(3) Забранява се добавянето в млечни
продукти на мазнини и протеини с немлечен
произход с изключение на желатин, който
може да се добавя с технологична цел в йогурт, в плодови и/или ароматизирани, и/или
концентрирани млечнокисели продукти.
(4) Казеините и казеинатите, които се
предлагат на пазара, трябва да отговарят на
изискванията на Наредбата за специфичните
изисквания към казеините и казеинатите,
предназначени за консумация от човека, по
чл. 5 от Закона за храните.
Г л а в а

т р е т а

ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ
Раздел I
Специфични изисквания при етикетирането
и предлагането на млечните продукти
Чл. 25. Млякото и млечните продукти,
които се предлагат на пазара, се етикетират
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1169/2 011 на Евр опейск и я парла мен т
и на С ъвета о т 25 ок т ом ври 2011 г од ина за предоставянето на информаци я за
х раните на пот ребителите, за изменение
на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО)
№ 1925/2006 на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО
на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО
на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004
на Комисията (OB, L 304 от 22 ноември
2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 1169/2011“, и на Наредбата за предоставянето
на информация на потребителите за храните,
приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.).
Чл. 26. Млякото за пиене се етикетира
съгласно изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1169/2011 и Приложение VII, част IV към
Регламент (ЕС) № 1308/2013.
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Чл. 27. (1) Когато думата „мляко“ не е
допълнена с посочване на вида животно, от
което млякото е добито, винаги означава
краве мляко.
(2) Когато млякото е различно от краве,
се посочва животинският вид, от който млякото е добито.
Чл. 28. Когато млечните продукти съдържат
мляко от два или повече животински вида, на
етикета се поставя обозначението „от смесено
мляко“ и се посочва процентното съдържание
на използваните видове млека.
Чл. 29. (1) При етикетирането на сирената
по чл. 7, ал. 2 и 3 задължително се посочва
процентното съдържание на сухо вещество и
масленост в сухото вещество.
(2) Данните по ал. 1 се посочват на лицевата страна на потребителската опаковка с
размер на шрифта съгласно Приложение VІ,
Част А, т. 4, буква „б“ към Регламент (ЕС)
№ 1169/2011.
(3) Продуктите по чл. 7, ал. 3 се предлагат
в обектите за дистрибуция (търговия) на храни
само предварително поставени от производителя в опаковки, които не могат да бъдат
отстранявани в търговския обект.
Раздел II
Специфични изисквания при етикетирането
и предлагането на имитиращи продукти,
съдържащи в състава си мляко, и етикетирането на храните, при чието производство
или приготвяне са използвани имитиращи
продукти
Чл. 30. (1) В наименованието на имитиращите продукти, съдържащи в състава си
мляко, се забранява използването на думата
„млечен“ или нейни производни, както и
наименованията, посочени в приложението.
(2) За имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко, не се допуска в наименованието им, етикета, търговския документ,
рекламния материал, както и при всяка друга
форма на реклама или представяне на съответния продукт да се използват обозначения,
които показват или подсказват, че храната
има свойства или характеристики на мляко
или млечен продукт.
(3) За имитиращи продукти, съдържащи в
състава си мляко, наименованието „мляко“ и
наименованията по приложението се използват
само за да се посочат основните суровини и
съставки, от които са произведени.
Чл. 31. (1) При етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко,
върху етикета в непосредствена близост до
наименованието на продукта задължително се посочва „Имитиращ продукт“ и ясно
обозначение на компонента или съставката,
които са използвани като частични или пълни
заместители на млечните съставки, с размер
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на шрифта съгласно Приложение VІ, Част А,
т. 4, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
(2) Освен информацията по ал. 1 върху
етикета задължително се посочва и количес
твото на съставки или категория съставки,
като сурово мляко, мазнини и/или протеини
от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт, съгласно
Приложение VІІІ, т. 3 от Регламент (ЕС)
№ 1169/2011.
(3) При етикетирането на имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко,
различно от краве мляко, върху етикета се
посочва видът на използваното мляко.
(4) Когато при производството или приготвянето на храна са използвани имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко, на
етикета на храната трябва да бъде посочено,
че съдържа имитиращ продукт, или тази
информация трябва да бъде предоставена
съгласно изискванията на чл. 6 от Наредбата
за предоставянето на информация на потребителите за храните, в случай на непредварително опаковани храни по смисъла на чл. 44,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011.
Чл. 32. При предлагане на имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко, в
обектите за дистрибуция (търговия) на храни
трябва да се спазват следните изисквания:
1. продуктите да са предварително поставени от производителя в опаковки, които не
могат да бъдат отстранявани в търговския
обект;
2. продуктите да са поставени на отделни
щандове или на обособени за целта места,
отделени по подходящ начин или различни от
тези, на които се предлагат млечните продукти;
3. щандовете и местата по т. 2 да са ясно
обозначени с надпис „Имитиращи продукти“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „Имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко“ са
продукти, наподобяващи изброените в приложението към чл. 5, в които една или повече
млечни съставки са заменени с частични
или пълни заместители, като мазнини и/или
протеини от немлечен произход, с изключение
на продукти на растителна основа, при производството на които са вложени не повече от
10 на сто мляко или млечни съставки.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Сирена, които не отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 2 – 4 и чл. 29, могат
да се предлагат на пазара до изчерпване на
наличните количества, но не по-късно от
6 месеца от влизането в сила на наредбата.
§ 3. Храни, при производството или приготвянето на които са използвани имитиращи
продукти, съдържащи в състава си мляко, чи-
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ето етикетиране не отговаря на изискванията
на чл. 31, ал. 4, могат да се предлагат на пазара
до изчерпване на наличните количества, но
не по-късно от 3 месеца от влизането в сила
на наредбата.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 5 от Закона за храните.
§ 5. Наредбата е нотифицирана по реда на
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015
година, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техничес
ките регламенти и правила относно услугите
на информационното общество (ОВ, L 241 от
17 септември 2015 г.).
Приложение
към чл. 5
Наименования, които се използват при
означаване на млечни продукти
1. „суроватка“;
2. „сметана“;
3. „масло“;
4. „сирене“, „бяло саламурено сирене“,
„саламурено сирене с повишено водно съдържание“;
5. „кисело мляко“;
6. „кефир“;
7. „кумис“;
8. „кашкавал“;
9. „извара“;
10. „мътеница“;
11. „к исел казеин“, „сирищен казеин“,
„казеинат“;
12. „дехидратирани млечни мазнини“;
13. „йогурт“;
14. „мляко за пиене“;
15. „прясно мляко“;
16. „цедено мляко“;
17. „плодов и/или ароматизиран, и/или
концентриран млечнокисел продукт“.
4679

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 29 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма
„Отново заедно“, одобрена с Решение № 453
на Министерския съвет от 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. в размер на 2 571 250 лв.
за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Отново заедно“.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 2 361 000 лв.,
разпределени съгласно приложението;

ВЕСТНИК
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2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 187 900 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 6600 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата – 15 750 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на преструктуриране на разходи
и/или трансфери по централния бюджет за
2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2021 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 6. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2, 3
и 4 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра
на финансите.
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 година.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение
№ 453 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на Национална програма за развитие на образованието „Отново заедно“.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на младежта и спорта,
на министъра на културата и на кметовете
на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Отново заедно“
Община

Област

Благоевград
Гоце Делчев
Разлог
Сатовча
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Карнобат
Поморие
Руен
Аврен
Аксаково
Белослав
Бяла
Варна
Вълчи дол
Дългопол
Суворово
Велико Търново
Горна Оряховица
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Сухиндол
Видин
Борован
Враца

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Варна
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Велико Търново
Видин
Враца
Враца

Средства
(в лв.)
64 650
3 850
5 400
8 250
8 750
20 000
14 250
153 700
24 100
8 550
3 600
1 800
20 000
6 750
2 400
55 950
9 100
7 150
12 250
5 700
44 500
6 300
30 800
8 550
15 700
14 700
4 550
9 900
1 800
24 150

ВЕСТНИК
Община
Козлодуй
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Крушаре
Шабла
Ардино
Кирково
Кърджали
Момчилград
Бобов дол
Дупница
Кюстендил
Невестино
Ловеч
Луковит
Троян
Берковица
Вълчедръм
Медковец
Монтана
Чипровци
Батак
Белово
Велинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Септември
Сърница
Перник
Гулянци
Долна
Митрополия
Долни Дъбник
Кнежа
Левски
Плевен
Пордим
Червен бряг
Куклен
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Област
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Враца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Монтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив

Средства
(в лв.)
24 200
1 500
3 600
9 500
1 800
1 800
20 550
10 850
11 700
6 000
1 800
3 300
33 200
3 850
1 800
4 200
4 950
4 950
27 300
11 550
4 550
36 300
37 150
4 200
6 900
2 400
6 000
3 300
6 000
5 600
34 150
1 800
4 550
9 450
16 200
1 650
36 750
6 000
4 800
1 800
26 050
18 300
3
3
3
13
6
3
33
11

300
300
850
000
000
900
850
600
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Община
„Марица“
Пловдив
Първомай
Раковски
„Родопи“
Садово
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Русе
Дулово
Кайнарджа
Силистра
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Девин
Мадан
Рудозем
Смолян
Столична
Ботевград
Горна Малина
Долна баня
Златица
Ихтиман
Костенец
Костинброд
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Гурково
Казанлък
Мъглиж
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Омуртаг
Попово
Търговище
Димитровград
Любимец
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград

ДЪРЖАВЕН
Област
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Разград
Разград
Разград
Разград
Русе
Силистра
Силистра
Силистра
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
София-град
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
София област
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Търговище
Търговище
Търговище
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково

Средства
(в лв.)
11 000
179 600
4 200
20 900
4 200
3 900
3 000
7 200
6 200
62 200
27 850
1 800
10 750
15 650
20 600
88 000
27 700
7 050
15 400
6 600
3 600
221 800
1 800
4 500
6 000
4 950
1 950
10 950
16 500
1 950
3 450
6 450
9 300
5 850
8 400
31 900
4 200
16 450
54 900
1 800
3 850
19 450
65 350
13 400
4 950
2 400
10 650
1 950
3 300
7 700

ВЕСТНИК
Община
Харманли
Хасково
Велики Преслав
Върбица
Смядово
Шумен
Стралджа
„Тунджа“
Ямбол
Общо
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Област
Хасково
Хасково
Шумен
Шумен
Шумен
Шумен
Ямбол
Ямбол
Ямбол

Средства
(в лв.)
21 100
6 150
3 600
14 700
3 900
13 250
14 000
1 800
70 750
2 361 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 29 ЮЛИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни
и общински училища и закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение
в електронна среда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2021 г. в размер 32 514 932 лв., от
които 24 114 932 лв. за ремонт на държавни и
общински училища и 8 400 000 лв. за закупуване на преносими компютри за провеждане
на обучение в електронна среда.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 17 903 375 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 14 611 557 лв., в т.ч.
6 211 557 лв. за ремонт на държавни училища и
8 400 000 лв. за закупуване на преносими
компютри за провеждане на обучение в електронна среда.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините по ал. 2,
т. 1 от централния бюджет под формата на
трансфери за други целеви разходи.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва – 24 114 932 лв. за сметка
на предвидени разходи в централния бюджет за
2021 г. и чрез преструктуриране на разходите
по централния бюджет в размер 8 400 000 лв.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 г., както следва:
1. бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“ – 8 400 000 лв.;
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2. бюджетна програма „Училищно образование“ – 6 211 557 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Допълнителни трансфери по бюджетите на общините за ремонт на общински училища за
2021 година
Община

Област

Училище

Дейност/предназначение

Гоце Делчев

Благоев- Обединено училище „Петър ремонт на покрив
град
Берон“, с. Лъжница

Гоце Делчев

Благоев- 3 ОУ „Братя Миладинови“, ремонт на класни стаи
град
Гоце Делчев

Гоце Делчев общо

Средства
(в лв.)
93 289
145 462
238 751

Гърмен

Благоев- ОУ „П. К. Яворов“, с. Ог- изграждане на съвременна отоград
няново
плителна инсталация

119 675

Гърмен

Благоев- СУ „Йордан Йовков“, с. Риб- п ром я на по време на с т ро 
град
ново
ителство по чл. 154, ал. 5 от
ЗУТ – допълнителни дейности

171 996

Гърмен общо
Симитли

291 671
Благоев- СУ „Св. св. Кирил и Мето- основен ремонт и модернизиране
град
дий“, Симитли
на 5 класни стаи – начален етап

Симитли общо

66 670

Якоруда

Благоев- СУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на покрива
град
дий“, Якоруда

Якоруда

Благоев- ОУ „Неофит Рилски“, с. Бел топлоизолация по фасади
град
камен

Якоруда общо
Средец

Бургас

ПГМССЕ „Н. Й. Вапцаров“, ремонт на сграда – топлоизолаСредец
ция, хидроизолация на покрив и
покривно водоизвеждане

Варна

225 777

Професионална гимназия по топлоизолация по фасади, саниселско стопанство, Бяла
тарни възли, вътрешен ремонт,
отводняване покрай административната сграда

247 161

Велико Професионална гимназия по довършване на топлоизолация
Търново аграрни технологии „Цанко по фасади на сграда общежитие
Церковски“, Павликени

245 649

247 161

Павликени общо
Криводол

86 533

225 777

Бяла общо
Павликени

172 735

259 268

Средец общо
Бяла

66 670

245 649
Враца

СУ „Васил Левски“, с. Лесура авариен ремонт на покрив

88 471
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Община

ДЪРЖАВЕН
Област

Училище

ВЕСТНИК
Дейност/предназначение

Криводол

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на покрив
дий“, Криводол

Криводол общо
Мездра

Враца

СУ „Св. Климент Охридски“, ремонт на покриви
с. Зверино

Враца

НУ „П. Р. Славейков“, Роман ремонт на покрив

Добрич

СУ „Христо Ботев“, Балчик ремонт на покрив и вътрешен
ремонт
ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на покрив и вътрешен
дий“, Балчик
ремонт
ОУ „Антим І“, Балчик
ремонт на покрив и вътрешен
ремонт

Мездра общо
Роман
Роман общо
Балчик
Балчик

Добрич

Балчик

Добрич

Балчик общо
Генерал
Тошево
Генерал Тошево
общо
Тервел
Тервел общо
Кърджали
Кърджали общо
Дупница
Дупница
Дупница общо
Тетевен
Тетевен общо
Ябланица
Ябланица общо
Бойчиновци

Добрич

ОУ „Йордан Йовков“, с. Спа- ремонт на покрив
сово

БРОЙ 64
Средства
(в лв.)
154 872
243 343
159 691
159
151
151
67

691
080
080
684

133 924
126 642
328 250
70 054
70 054

Добрич

СУ „Йордан Йовков“, Тервел ремонт на фасадите, вътрешен
ремонт на стълбища и класни
стаи на последния етаж

Кърджа- СУ „Йордан Йовков“, Кър- газификация, ремонт и реконли
джали
струкция на отоплителна инсталация
Кюстендил
Кюстендил
Ловеч

Ловеч

СУ „Св. Климент Охридски“, ремонт на 6 класни стаи
Дупница
ОУ „Христаки Павлович“, ремонт на санитарните възли
Дупница
НУ „Хаджи Генчо“, Тетевен изграждане на столова в училището – втори етап
ОУ „Васил Левски“, с. Оре- ремонт на покривната конструкшене
ция

Монтана СУ „Васил Левски“, Бойчи- ремонт на учебния корпус
новци

Бойчиновци общо
Брусарци
Монтана СУ „Христо Ботев“, гр. Бру- подмяна на отоплителна инстасарци
лация и водогреен котел
Брусарци общо
Вършец
Монтана СУ „Иван Вазов“, Вършец п р еус т р ойс т во и р емон т на
сградата на бивше ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ в общежитие за СУ
„Ив. Вазов“
Вършец общо
Велинград
ПазарОУ „Христо Ботев“, с. Абла- ремонт на покрив
джик
ница
Велинград общо
Пазарджик
ПазарОУ „Христо Ботев“, с. Юна- ІІ етап от „Реконструкция, осджик
ците
новен ремонт на Корпус 1 и 2,
пристройка за санитарни възли“

207 904

207 904
363 165

363 165
59 997
42 660
102 657
54 101
54 101
216 391
216 391
192 969
192 969
202 134
202 134
994 279

994 279
50 159
50 159
875 665
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Община
Пазарджик

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Училище

Дейност/предназначение

Пазарджик

ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на покрив и на санидий“, с. Ивайло
тарни възли

Пазарджик

ОУ „П. Евтимий“, Пещера

Пазарджик общо
Пещера

66 811

170 249
170 249

Пазарджик

Обединено училище „Христо ремонт на учебни кабинети
Ботев“, с. Семчиново

Септември общо
Перник

Средства
(в лв.)

942 476
вътрешен ремонт на класни стаи,
общи части и санитарни възли

Пещера общо
Септември

С Т Р. 2 5

124 233
124 233

Перник

ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт по фасади, покрив, индий“, с. Дивотино
сталации, вътрешен ремонт на
новата сграда

321 561

Радомир

Перник

ОУ „Иван Вазов“, с. Извор

273 651

Радомир

Перник

ОУ „Христо Ботев“, с. Дрен ремонт фасади, дограма, покрив,
сутерен

195 511

Радомир

Перник

СУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт фасади, дограма, покрив
дий“, Радомир

238 655

Плевен

ПГЗ „Стефан Цанов“, Кнежа саниране на общежитие, ремонт
на парапети, козирки, стъпала

Перник общо

321 561
ремонт на покрив

Радомир общо
Кнежа

707 817

Кнежа общо

312 851
312 851

Първомай

Пловдив ОУ „Отец Паисий“, с. Искра ремонт на покриви на учебните
сгради и физкултурния салон,
вътрешен ремонт на физкултурния салон

237 858

Първомай

Пловдив ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на фасади, коридори,
дий“, с. Караджалово
класни стаи, сервизни помещения, ел. инсталация

173 744

Първомай общо
Раковски

411 602
Пловдив Професионална гимназия по ремонт на училищната сграда
селско стопанство, с. Белозем

431 735

Пловдив ОУ „Христо Смирненски“, о с нов ен р емон т н а с г р а д ас. Ново село
та – покрив, дограма, фасади,
отопление и вътрешен ремонт

949 294

Раковски общо
Стамболийски

431 735

Стамболийски
общо
„Родопи“

949 294
Пловдив Средищно училище с. Кади- саниране на сградите
ево, ОУ в с. Марково и ОУ
в с . Ягодово, с. Кадиево,
с. Марково и с. Ягодово

„Родопи“ общо
Исперих

414 250
Разград

Профилирана гимназия „Ва- ремонт на покрива на училището
сил Левски“, Исперих

Исперих общо
Кубрат

284 755
284 755

Разград

Професионална гимназия по асфалтова настилка на учебна
селско стопанство, Кубрат площадка

Кубрат общо
Самуил

414 250

59 618
59 618

Разград

ОУ „Христо Ботев“, с. Вла- вътрешен ремонт и ремонт на
димировци
електрическата инсталация

187 870

С Т Р.
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Община

Самуил

ДЪРЖАВЕН
Област

Училище

ВЕСТНИК
Дейност/предназначение

Разград

ОУ „Христо Ботев“, с. Вла- ремонт на покрив, отоплителна
димировци
инсталация и вътрешен ремонт

Русе

НУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт покрив и топлоизолация
дий“, Бяла
по фасади

Самуил общо
Бяла

Русе

ОУ „Христо Ботев“, с. Щрък създаване на център за извънлево
к ласни занимания за деца с
творчески умения

Русе

СУ „Св. Паисий Хилендар- ремонт на у чилищен стол и
ски“, Сливо поле
тоалетни

364 623

75 255
75 255

Силис
тра

СУ „Христо Ботев“, Алфатар ремонт на покрив корпус „Столова и природни науки“

Алфатар общо
Главиница

92 002

364 623

Сливо поле общо
Алфатар

145 105

92 002

Иваново общо
Сливо поле

Средства
(в лв.)

332 975

Бяла общо
Иваново
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118 602
118 602

Силис
тра

СУ „Васил Левски“, Глави- енерг оспес тя ва щ и мерк и на
ница
училището

Силис
тра

Спортно училище Дръстър, ремонт учебен корпус
Силистра

Тутракан

Силис
тра

СУ „Йордан Йовков“, Тут- ремонт на покрив
ракан

176 494

Тутракан

Силис
тра

ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на покрив и топлоизодий“, с. Нова черна
лация по фасади

258 300

Главиница общо
Силистра

1 362 107

Силистра общо

241 449
241 449

Тутракан общо
Твърдица

1 362 107

434 794
Сливен

СУ „Г. Каравелов“, гр. Ши- саниране на новата сграда
вачево

Твърдица общо

294 081
294 081

Смолян

Смолян

ОУ „Стою Шишков“, Смолян ремонт на покрив

20 188

Смолян

Смолян

ОУ „Стою Шишков“, Търън ремонт на покрив

15 000

Смолян

Смолян

ОУ „Проф. д-р Асен Злата- ремонт на покриви на „Актова
ров“, Смолян
зала“ и на корпус „Начален етап“

73 715

Смолян

Смолян

СУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонти на отоплителна и ВиК
дий“, Смолян
инсталации и учебни кабинети

323 331

Смолян общо
Елин Пелин

432 234
София
област

СУ „Васил Левски“, Елин ремонт на покрив и ВиК инПелин
сталация

Елин Пелин общо
Ихтиман

29 112
29 112

София
област

ОУ „Св. св. Кирил и Мето- ремонт на покривите на двете
дий“, Ихтиман
сгради

Ихтиман общо

59 851
59 851

Костенец

София
област

ОУ „Христо Смирненски“, преустройство на ресурсен каМомин проход
бинет

9 584

Костенец

София
област

С У „К лимент Ох ридск и“, ремонт на дворното пространКостенец
ство

29 213

Костенец

София
област

ПГ „Г. С. Раковски“, Костенец ремонт на корпуси 1, 2 и 3

Костенец общо

555 314
594 111
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Община
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ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Училище

Дейност/предназначение

С Т Р. 2 7
Средства
(в лв.)

София
област

1 ОУ „Васил Левски“, Кос- ремонт на покрив
тинброд

57 009

Самоков

София
област

ОУ „Христо Смирненски“, ремонт на покрив
с. Радуил

192 174

Самоков

София
област

ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово топлоизолация по фасадите

128 667

Костинброд общо

57 009

Самоков общо

320 841

Столична

Софияград

44 Средно училище „Неофит изграждане на ограда
Бозвели“, София

163 801

Столична

Софияград

55 Средно училище, София ремонт на покрив

304 178

Столична

Софияград

121 СУ „Георги Измирлиев“, укрепване, частично изграждане
р-н „Триадица“, София
и цялостен ремонт на главния
вход

51 154

Столична

Софияград

50 ОУ „Васил Левски“, София ремонт на ограда

32 094

Столична

Софияград

5 ОУ „Иван Вазов“, София

21 230

ремонт на ограда

Столична общо
Гурково

572 457
Стара
Загора

ОУ „Св. св. Кирил и Мето- топлоизолация по фасадите
дий“, с. Паничерево

Търговище

ОУ „Н. Й. Вапцаров“,
с. Стеврек

ремонт на покрив и вътрешен
ремонт

267 619

Търговище

ОУ „Алеко Константинов“, ремонт покрив, класни стаи и
с. Голямо Градище
санитарни възли

256 619

Гурково общо
Антоново

70 479

Антоново общо
Опака

267 619

Опака общо
Хасково

70 479

256 619
Хасково ЕГ „Проф. Асен Златаров“, ремонт на общежитие
Хасково

Хасково общо

273 000
273 000

Каспичан

Шумен

СУ „П. Волов“, Каспичан

цялостна подмяна на силова и
осветителна инсталация

122 301

Каспичан

Шумен

СУ „П. Волов“, Каспичан

ремонтни дейности в учебния
корпус, салона и столовата

353 127

Каспичан общо
Нови пазар

475 428
Шумен

СУ „Хан Исперих“ и ПГХТД, мерки по енергийна ефективност
Нови пазар

Шумен

Шумен

С У „С а ва Доброп лод н и“, преустройство и реконструкция
Шумен
на подпокривно пространство

49 348

Шумен

Шумен

ОбУ „Христо Ботев“, с. Иван- ремонт на покрива на сградата
ски
на прогимназиален етап

59 966

Шумен

Шумен

ОУ „Васил Левски“, с. Гра- ремонт на класни стаи и коридор
дище

37 058

Шумен

Шумен

ПГССХТ, Шумен

69 843

Нови пазар общо

Шумен общо
Общо средства
4681

920 947
920 947

вътрешен ремонт на общежитието

216 215
17 903 375
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г.

за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството
на културата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Второстепенните разпоредители с
бюджет по бюджета на Министерството на
културата са:
1. директорът на Национално музикално
училище „Любомир Пипков“ – София;
2. директорът на Национално училище за
музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо
Владигеров“ – Бургас;
3. директорът на Национално училище по
изкуствата „Добри Христов“ – Варна;
4. директорът на Национално училище по
изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен;
5. директорът на Национално училище
за музикално и танцово изкуство „Добрин
Петков“ – Пловдив;
6. директорът на Национално училище по
изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе;
7. директорът на Национално училище за
музикални и сценични изкуства „Христина
Морфова“ – Стара Загора;
8. директорът на Национално училище за
фолклорни изкуства „Филип Кутев“ – Котел;
9. директорът на Национално училище
за фолклорни изкуства „Широка лъка“ – с.
Широка лъка;
10. директорът на Национално училище
за изящни изкуства „Илия Петров“ – София;
11. директорът на Национална гимназия
за приложни изкуства „Св. Лука“ – София;
12. директорът на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен;
13. директорът на Национално училище
за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ – Троян;
14. директорът на Национална гимназия
за п ри лож ни изк уст ва „Тревненска школа“ – Трявна;
15. директорът на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ – Пловдив;
16. директорът на Националната професио
нална гимназия по полиграфия и фотография – София;
17. директорът на Националния учебен
комплекс по култура с лицей за изучаване
на италиански език и култура с участието на
Република Италия – София;
18. директорът на Национална гимназия за
древни езици и култури „Константин-Кирил
философ“ – София;
19. директорът на Националното училище
за танцово изкуство – София;

ВЕСТНИК
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20. директорът на Професионалната гимназия за приложни изкуства – Смолян;
21. директорът на Националната гимназия
за сценични и екранни изкуства – Пловдив;
22. директорът на Национално училище по
пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко
Узунов“ – Казанлък;
23. директорът на Професионалната гимназия по каменообработване – с. Кунино;
24. директорът на Народен театър „Иван
Вазов“ – София;
25. директорът на Младежки театър „Николай Бинев“ – София;
26. директорът на Сатиричен театър „Алеко
Константинов“ – София;
27. директорът на Театър 199 „Валентин
Стойчев“ – София;
28. директорът на Театрална работилница
„СФУМАТО“ – София;
29. директорът на Театър „Българска армия“ – София;
30. дирек торът на Драматичен теат ър
„Н. Й. Вапцаров“ – Благоевград;
31. директорът на Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас;
32. директорът на Драматично-кукления
театър – Враца;
33. директорът на Драматичен театър „Рачо
Стоянов“ – Габрово;
34. дирек торът на Драматичен теат ър
„Йордан Йовков“ – Добрич;
35. директорът на Театрално-музикалния
център – Кърджали;
36. д и р ек т ор ът на Дра мат и ч н и я т еатър – Ловеч;
37. директорът на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик;
38. директорът на Драматично-к у к лен
театър „Иван Радоев“ – Плевен;
39. ди рек торът на Драмат и чен теат ър
„Н. О. Масалитинов“ – Пловдив;
40. директорът на Театрално-музикалния
център – Разград;
41. директорът на Драматичен театър „Сава
Огнянов“ – Русе;
42. директорът на Родопски драматичен
театър „Николай Хайтов“ – Смолян;
43. директорът на Драматичен театър „Стефан Киров“ – Сливен;
44. директорът на Драматичен театър „Гео
Милев“ – Стара Загора;
45. д и р ек т ор ът на Дра мат и ч н и я т е атър – Търговище;
46. директорът на Драматично-к у к лен
театър „Иван Димов“ – Хасково;
47. директорът на Драматично-куклен теа
тър „Васил Друмев“ – Шумен;
48. директорът на Драматичен театър „Невена Коканова“ – Ямбол;
49. директорът на Кукления театър – Бургас;
50. директорът на Кукления театър – Варна;
51. директорът на Кукления театър – Видин;
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52. директорът на Кукления театър – Габ
рово;
53. директорът на Куклен театър „Дора
Габе“ – Добрич;
54. директорът на Кукления театър – Пловдив;
55. директорът на Кукления театър – Русе;
56. директорът на Кукления театър – Сливен;
57. директорът на Кукления театър – Стара
Загора;
58. директорът на Кукления театър – Търговище;
59. директорът на Куклен театър „Георги
Митев – Жоро“ – Ямбол;
60. директорът на Драматично-кукления
театър – Силистра;
61. директорът на Музикално-драматичния
театър – Велико Търново;
62. директорът на Софийската опера и балет;
63. директорът на Софийската филхармония;
64. директорът на Държавната опера – Стара Загора;
65. директорът на Плевенската филхармония;
66. директорът на Симфониета – Видин;
67. директорът на Симфониета – Шумен;
68. директорът на Симфониета – Враца;
69. директорът на Държавната опера – Русе;
70. директорът на Държавната опера – Бургас;
71. директорът на Държавната опера – Пловдив;
72. директорът на Държавния музикален
и балетен център – София;
73. директорът на Театрално-музикалния
продуцентски център – Варна;
74. директорът на Държавен фолклорен
ансамбъл „Филип Кутев“;
75. директорът на Националната галерия;
76. директорът на Националния исторически музей;
77. ди рек торът на Музей „Васи л Левски“ – Карлово;
78. директорът на Музей „Христо Ботев“ – Калофер;
79. директорът на Музей „Борис Хрис
тов“ – София;
80. директорът на Националния политехнически музей;
81. директорът на Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
82. директорът на Националния литературен музей;
83. директорът на Къща-музей „Панчо
Владигеров“;
84. директорът на Национален музей „Земята и хората“;
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85. директорът на Културен център „Двореца“;
86. директорът на Центъра за подводна
археология;
87. директорът на Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ – София;
88. директорът на Българската национална
филмотека – София;
89. директорът на Българския културен
институт – Берлин;
90. директорът на Българския културен
институт – Прага;
91. директорът на Българския културен
институт – Братислава;
92. директорът на Българския културен
институт – Будапеща;
93. директорът на Българския културен
институт – Москва;
94. директорът на Българския културен
институт – Варшава;
95. директорът на Българския културен
институт – Рим;
96. директорът на Българския културен
институт Дом „Витгенщайн“ – Виена;
97. директорът на Българския културен
институт – Лондон;
98. директорът на Културния център на
Република България – Париж;
99. директорът на Културно-информационния център на Република България – Скопие;
100. директорът на Дома на ветераните на
културата и изкуствата – София;
101. директорът на Национален фонд „Култура“ – София.
102. директорът на Националния институт
за недвижимо културно наследство – София;
103. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“.
Чл. 2. Общата численост на персонала в
разпоредителите по чл. 1, т. 89 – 101 е посочена в приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 14 на
Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните
разпоредители с бюджет в Министерството
на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от
2013 г., бр. 23 и 107 от 2014 г., бр. 14 и 50 от
2015 г., бр. 49 от 2016 г. и бр. 21 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 8 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 2
Численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на
Министерството на културата
1. Български културен институт –
Берлин
2. Български културен институт –
Прага
3. Български културен институт –
Братислава
4. Български културен институт –
Будапеща
5. Български културен институт –
Москва
6. Български културен институт –
Варшава
7. Български културен институт –
Рим
8. Български културен институт
Дом „Витгенщайн“ – Виена
9. Български културен институт –
Лондон
10. Културен център на Република
България – Париж
11. Културно-информационен център
на Република България – Скопие
12. Дом на ветераните на културата
и изкуствата – София
13. Национален фонд „Култура“ –
София.

3
3
3
3
3
3
3
4
2
3
2
9
11
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2. по „Политика в областта на ефективното
външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на експортния
потенциал и участие в търговската политика
на Европейския съюз“ – в размер 39 900 лв.,
в т.ч. персонал 39 900 лв.
(2) Увеличава бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерството на
икономиката с централния бюджет в размер
4 722 700 лв.
(3) Увеличава показателите по чл. 19, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. със сумата 4 506 400 лв.
Чл. 2б. (1) Средствата по чл. 2а да се осигурят за сметка на намаление на разходите
на Министерския съвет, бюджетна програма „Други дейности и услуги“, за 2021 г. в
общ размер 4 722 700 лв., в т.ч. персонал –
216 300 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерския съвет
с централния бюджет в размер 4 722 700 лв.
(3) Намалява показателите по чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. със сумата 4 506 400 лв.“
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) Главният секретар на Министерския
съвет и министърът на икономиката да извършат съответните промени по бюджетите си
за 2021 г. съгласно чл. 2а – 2б и да уведомят
министъра на финансите.“
Преходни и заключителни разпоредби

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2021 г.
за приемане на Устройствен правилник на
Държавната агенция за научни изследвания
и иновации (обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.; изм.
и доп., бр. 27 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създават се чл. 2а – 2б:
„Чл. 2а. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. във връзка с преминаване на
част от функциите на Държавната агенция
за научни изследвания и иновации в Министерството на икономиката общо в размер
4 722 700 лв., в т.ч.:
1. по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособ
ност“, бюджетна програма „Насърчаване на
предприемачеството и иновациите“ – в размер
4 682 800 лв., в т.ч. персонал 176 400 лв.;

§ 3. В Устройствения правилник на Mинистерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от
2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г., бр. 18, 27 и
42 от 2019 г., бр. 103 и 110 от 2020 г. и бр. 20
и 27 от 2021 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 26:
а) точка 5 се изменя така:
„5. координира и участва в осъществяването
на процеса на „предприемаческо откритие“
и въвеждане на иновации в предприятията;“
б) създава се т. 5а:
„5а. участва в разработването и изпълнението на Иновац ионната ст ратег и я за
интелигентна специализация на Република
България;“
в) точка 11 се изменя така:
„11. участва и координира прилагането и
изпълнението на ангажиментите на Република
България, които произтичат от членството в
ЕС, в областта на иновационната политика;“.
2. В чл. 26а се създава нова т. 18.
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„18. координира и подпомага у частието на Република България в Инициативата „ЕВРИК А“ и в Съвместната програма
„ЕВРОСТАРС“.“
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките
и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 32 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2015 г., бр. 49 от
2018 г. и бр. 20 от 2021 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „47“ се заменя с
„52“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „47“ се заменя с „52“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „33“ се заменя с „38“;
в) на ред „дирекция „Интернационализация
на малките и средните предприятия“ числото
„20“ се заменя с „24“;
г) на ред „Дирекция „Развитие на малките и средните предприятия“ числото „13“ се
заменя с „14“.
§ 5. В Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на
икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 82, 86
и 100 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 65 от
2019 г. и бр. 20 от 2021 г.) в чл. 4, ал. 2, т. 2
числото „47“ се заменя с „52“.
§ 6. В приложението към чл. 7, ал. 2 от
Устройствения правилник на Държавната
агенция за научни изследвания и иновации,
приет с Постановление № 70 на Министерския
съвет от 2021 г., се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „135“ се заменя със „130“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „110“ се заменя със „105“.
3. На ред „Дирекция „Политики и анализи“
числото „25“ се заменя с „22“.
4. На ред „Дирекция „Инструменти и мрежи“ числото „25“ се заменя с „23“.
§ 7. (1) Администрирането на текущата
дейност на Националния иновационен фонд,
както и програмирането на неговата дейност
ще се осъществяват от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия.
(2) Активите, пасивите, правата и задълженията, дейностите, администрирането и
архивите за осигуряване дейността на Националния иновационен фонд, създаден с Решение
№ 723 на Министерския съвет от 8 септември
2004 г. за приемане на Иновационна стратегия
на Република България и мерки за нейната
реализация, преминават от Държавната агенция за научни изследвания и иновации към
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Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия считано от
влизането в сила на постановлението.
(3) Преминаването на дейностите по ал. 1
се урежда със споразумения между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и Държавната агенция
за научни изследвания и иновации, както и със
съответните страни по сключените договори.
(4) Държавната агенция за научни изследвания и иновации, Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните предприятия и съответните страни по сключените
договори да предприемат действия за уреждане
на взаимоотношенията по ал. 3 със споразумения в двуседмичен срок от влизането в
сила на постановлението.
§ 8. Изпълнението на постановлението се
възлага на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по бюджетите по § 1 и 2.
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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РЕШЕНИЕ № 564
ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона
за биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна съгласно приложение № 2 към
т. 2 от Решение № 122 на Министерския съвет
от 2007 г. за приемане на списък на защитените
зони за опазване на дивите птици и на списък
на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение
№ 661 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на Списък на защитените зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.)
и Решение № 802 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на дивите птици и на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени
с Решение № 52 на Министерския съвет от
2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение № 811
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на Министерския съвет от 2010 г. за изменение
и допълнение на списъци на защитените зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и за приемане на
Списък на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), Решение
№ 335 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на списъците на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна и на защитени зони
за опазване на дивите птици и за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), Решение
№ 660 на Министерския съвет от 2013 г. за
изменение на списъци на защитени зони за
опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна и за приемане на Списък
на защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
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(ДВ, бр. 97 от 2013 г.), Решение № 223 на
Министерския съвет от 2014 г. за изменение
на списъците на защитени зони за опазване
на природните местообитания и на дивата
флора и фауна и за приемане на Списък на
защитени зони за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна
(ДВ, бр. 37 от 2014 г.), Решение № 598 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на
списъците на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна (ДВ, бр. 59 от 2016 г.), Решение № 177
на Министерския съвет от 2019 г. за приемане
на Списък на защитени зони за опазване на
дивите птици и на Списък на защитени зони
за опазване на природните местообитания и
на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.)
и с Решение № 615 на Министерския съвет от
2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), пореден номер
169 с код BG0001001 се изменя така:

„
169. BG0001001

Ропотамо

БУРГАС

ПРИМОРСКО
СОЗОПОЛ

98204,78

9966,09

88238,69

ЦАРЕВО

“
2. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна съгласно приложение № 2 към т. 2 от Решение № 802 на Министерския съвет от
2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на
защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено
и допълнено с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 660
на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение № 223 на
Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и с Решение № 615
на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните изменения:
а) пореден номер 1 с код BG0000100 се изменя така:
„
1.

„

BG0000100

Плаж
Шкорпиловци

Варна

Бяла
Долен чифлик

6457,00

5336,00

“

б) пореден номер 3 с код BG0000103 се изменя така:

3.

BG0000103

Галата

Варна

Аврен
Варна

1121,00

3853,57

2396,27

1457,30

“
3. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване,
като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в
приетата и дефинирана за страната геодезическа система.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4706
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за
ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване,
резервиране и отнемане на номера, адреси и
имена (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28
от 2014 г., бр. 91 от 2015 г., бр. 10 от 2019 г.;
изм., бр. 36 от 2019 г. и бр. 20 от 2020 г.)
§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата
за ползване, разпределение и процедурите по
първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни
ресурси“.
§ 2. В чл. 1 думите „номера, адреси и
имена“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 3. В чл. 2 думите „номера, адреси и
имена“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният чл. 3 става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Разрешения за ползване на номерационни ресурси се издават на предприятия, които
осъществяват електронни съобщения чрез:
1. обществени електронни съобщителни
мрежи за предоставяне на услуги за гласови
съобщения;
2. обществени електронни съобщителни
мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги, достъпът до които се реализира посредством номера от Националния
номерационен план (ННП).“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разрешения за ползване на номерационни ресурси могат да бъдат издавани с оглед
на предоставянето на специфични услуги на
предприятия, различни от доставчици на
електронни съобщителни мрежи или услуги
при изпълнение на условията на чл. 132а,
ал. 3 от ЗЕС.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният чл. 4 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Номерата от ННП се използват на
територията на Република България, с изключение на случаите, предвидени в ЗЕС и
подзаконовите му нормативни актове или в
актове на международни организации или
техни компетентни органи, имащи отношение
към номерационни ресурси.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 3 след думите „на предприятие по
чл. 3“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 4 думата „телефонни“ се заличава.
3. В ал. 5 думата „телефонни“ се заличава.
§ 7. В чл. 13, ал. 1 думата „мрежата“ се
заменя с „мрежи“.
§ 8. В чл. 15 думата „телефонни“ се заменя
с „гласови“, а думата „абоната“ се заменя с
„ползвателя“.
§ 9. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „телефонни“ се заличава.
2. В ал. 3 думата „абонатите“ се заменя
с „ползвателите“, думата „потребители“ се
заменя с „ползватели“, а думата „телефонни“
се заличава.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „телефонни“ се заличава.
2. В ал. 2 думата „потребителя“ се заменя
с „крайния ползвател“.
3. В ал. 4:
а) в основния текст думата „телефонни“
се заличава и след думата „услуги“ се добавя
„за гласови съобщения“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. възможностите на крайните ползватели
да ограничат достъпа си както до отделни
типове, така и до всички УДС; начинът за
ползване на тези възможности се включва и в
общите условия на договора на предприятието
с крайните ползватели.“
§ 11. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16a. Негеографски номера от обхвата
по чл. 14, ал. 1, т. 5а могат да бъдат използвани за предоставяне на електронни съобщителни услуги, различни от междуличностни
съобщителни услуги, на цялата територия на
Европейския съюз при спазване на изискванията на чл. 133, ал. 4 и 8 от ЗЕС.“
§ 12. В чл. 18, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. осигурена възможност за достъп до
услугите за крайните ползватели на всички
предприятия, които предоставят обществени
услуги за гласови съобщения.“
§ 13. Заглавието на глава трета се изменя
така: „Структура и формат на номерационни
ресурси, които не са част от Националния
номерационен план“.
§ 14. В заглавието на глава четвърта думите
„номера и адреси“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 15. Заглавието на раздел I от глава четвърта се изменя така: „Първично предоставяне
на номерационни ресурси“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „номера и/или адреси
за ползване“ се заменят с „номерационни
ресурси“.
2. В ал. 4 думите „Кодове и адреси“ се
заменят с „Номерационни ресурси“.
§ 17. В чл. 33 думата „адреси“ се заменя с
„кодове на точки за сигнализация“.
§ 18. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Думите „съгласно чл. 107, т. 3 ЗЕС“ се
заменят с „на номерационни ресурси“.
2. В т. 1 думите „фиксирани електронни
съобщителни мрежи“ се заменят с „географски номера“.
3. В т. 2 преди думите „мобилни наземни“
се добавят „номера в“.
§ 19. В чл. 36, т. 3 думите „номера и адреси“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 20. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс – номера и/или адреси“ се
заменят с „номерационни ресурси“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „достъп на крайните
потребители до“ се заменят със „свързване
на крайни устройства към“.
§ 21. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предпри яти ята подават за явление
по реда на чл. 113 от ЗЕС за изменение или
допълнение на разрешение за ползване на
номерационни ресурси, в случай че желаят да
им бъде предоставен допълнителен ограничен
ресурс. В искането се обосновава необходимостта от нови номерационни ресурси и се
прилага подробна справка за изпълнение на
изискванията за ефективно ползване по чл. 35
на предоставените им в съответния регион или
от съответния вид номера, ако имат такива.“
2. В ал. 2 думите „групи допълнителен
индивидуално определен ограничен ресурс номера“ се заменят с „допълнителни групи
номера“.
§ 22. В чл. 40 думите „номера и/или адреси“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 23. В чл. 41, ал. 1 думите „номера и/или
адреси“ се заменят с „номерационни ресурси“,
а думите „индивидуално определен ограничен
ресурс“ се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 24. В чл. 43а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, получили разрешение
да ползват първично предоставени номера по
чл. 31, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, имат право да
ги предоставят вторично за ползване от крайни ползватели. За номадски услуги, които се
предоставят на физически лица, се предоставят
номера след географския код по настоящ адрес
на крайния ползвател. За номадски услуги,
които се предоставят на юридически лица, се
предоставят номера след географски код по
адрес на ползване на услугата.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предприятията, получили разрешение
да ползват първично предоставени номера от
обхвати „90“ и „118“, имат право да ги предоставят вторично само на юридически лица или
еднолични търговци, които не са предприятия
по чл. 3. Вторично предоставяне на номера
от тези обхвати на други предприятия не е
допустимо.“
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§ 25. В чл. 43б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Номера по ал. 1 се предоставят по
групи. Не се допуска вторично предоставяне
на отделни номера.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) За случаите по ал. 1 предприятието,
на което са първично предоставените номера, изпраща до комисията копие от договора
за вторично предоставяне, в който изрично
са посочени групите от номера, които са
вторично предоставени, и датата, от която
номерата могат да бъдат използвани съгласно
ал. 3. Информация до комисията се изпраща
и в случаите, при които групи вторично предоставени номера се връщат на предприятието,
на което са първично предоставени.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Информацията по ал. 4 се предоставя
на комисията в 14-дневен срок от вторичното
предоставяне на групите от номера или от
връщането им на предприятието, на което са
първично предоставени. В случай на непълнота на информацията комисията уведомява
предприятието, като му дава 7-дневен срок
да отстрани непълнотите.“
§ 26. В чл. 43в, ал. 1 думите „индивидуално
определен ограничен ресурс“ се заменят с
„номерационни ресурси“.
§ 27. В чл. 44, ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс – номера“ се
заменят с „номерационни ресурси“.
§ 28. В чл. 45, ал. 3 думата „от“ се заменя
с „на“.
§ 29. В чл. 46, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 след думите „което иска резервиране“ се поставя точка и запетая и останалата
част се заличава.
2. Точка 2 се отменя.
3. Точка 3 се отменя.
§ 30. Заглавието на раздел IV на глава
четвърта се изменя така: „Изменение на
разрешения за ползване на номерационни
ресурси. Отнемане на номерационни ресурси“.
§ 31. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията може да измени разрешението за ползване на ограничен ресурс, като
отнеме част от първично предоставените
номерационни ресурси, когато ползването
на номерационните ресурси или вторичното предоставяне на номера се извършва в
несъответствие с нормативно установените
изисквания.“
2. В ал. 4 думите „номера и/или адреси“
се заменят с „номерационни ресурси“.
§ 32. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
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1. В т. 2 след думите „Блок от номера“ се
добавя в скоби „Обхват от номера“.
2. В т. 3 думите „индивидуално определен
ограничен ресурс“ се заличават.
3. В т. 4 думата „предприятието“ се заменя
с „предприятие“.
4. В т. 19б изречение първо се изменя така:
„Номадска услуга“ – обществена услуга за
гласови съобщения, която не е свързана с
конкретно физическо местоположение.“
5. Точка 25 се изменя така:
„25. „Първично предоставяне на номерационни ресурси“ е дейност, осъществявана
от комисията, по издаване на разрешение на
предприятие за ползване на номерационни
ресурси, като му дава право да ги ползва за
собствени нужди и за предоставяне на електронни съобщителни услуги.“
6. В т. 28 думата „абонат“ се заменя с
„ползвател“.
7. В т. 31 думата „абонат“ се заменя с „краен
ползвател на услуга за гласови съобщения“.
Заключителна разпоредба
§ 33. Тази наредба е приета с Решение
№ 251 от 22.07.2021 г. на основание чл. 133а
от Закона за електронните съобщения.
Председател:
Иван Димитров
4639

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 71
от 22 юли 2021 г.

за изискванията към системата на управление
на застрахователите и презастрахователите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет
Чл. 1. С наредбата се уреждат по-подробни
изисквания към системата на управление на
застрахователите и презастрахователите в
съответствие с принципите, уредени в глава
седма от Кодекса за застраховането.
Цели
Чл. 2. (1) Изискванията относно системата
на управление имат за цел да осигурят надеждно и стабилно управление на застрахователя,
съответно на презастрахователя, и неговата
самостоятелност при избора на собствена организационна структура, която да гарантира
подходящо разпределение и разделение на
отговорностите.
(2) Системата на управление осигурява:
1. постигане на целите и изпълнение на
задачите на предприятието;
2. ефективност и ефикасност на вътрешните
процеси в предприятието;
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3. икономично и ефективно използване на
ресурсите;
4. идентифициране, оценка (включително в
перспектива), управление и адекватен контрол
на рисковете в съответствие със стратегичес
ките цели и рисковата му стратегия;
5. навременност на генерирането на отчетната и друга корпоративна информация;
6. запазване на поверителността, целостта и
наличността на финансовата и управленската
информация;
7. защитата на активите на предприятието;
8. спазване в дейността на предприятието на действащата нормативна уредба и на
вътрешните програми, политики, планове,
правила и процедури;
9. извършване на прехвърлените дейности
според изискванията, установени за застрахователя или за презастрахователя.
Приложно поле
Чл. 3. (1) Наредбата се прилага както спрямо отделните застрахователи или презастрахователи със седалище в Република България,
така и съответно на равнище група, начело
на която стои застраховател, презастраховател, застрахователен холдинг или финансов
холдинг със смесена дейност със седалище в
Република България.
(2) Спрямо застрахователите без право на
достъп до единния пазар на Европейския съюз
наредбата се прилага, като се отчитат особените изисквания към финансовото им състояние по глави седемнадесета, осемнадесета и
деветнадесета от Кодекса за застраховането.
Принцип на пропорционалност
Чл. 4. (1) Системата на управление трябва
да бъде пропорционална на естеството, обема
и сложността на извършваната дейност от застрахователя, съответно от презастрахователя.
(2) Комисията за финансов надзор (наричана
по-нататък „комисията“) и заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ (наричан по-нататък „заместникпредседателят“), осъществят надзора върху
системата на управление, като съобразяват
надзорните си мерки с естеството, обема и
сложността на извършваната дейност от застрахователя, съответно от презастрахователя.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И
ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
Раздел І
Общи изисквания към управлението
Компетентен орган
Чл. 5. (1) По смисъла на тази наредба компетентен орган на застрахователя, съответно
на презастрахователя, е управителният или
контролният му орган, определен съгласно
чл. 77, ал. 1 от Кодекса за застраховането.
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(2) За изпълнение на конкретни задачи
във връзка със системата на управление застрахователят, съответно презастрахователят,
може да вземе решение за сформиране на
помощни органи.
(3) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, взаимодейства с помощните органи, както и с
изпълнителните директори и другите лица,
които са оправомощени да управляват или
п редставл яват заст ра ховател я, съот вет но
п резас т ра ховат ел я, нари ча н и по -натат ък
„изпълнителното ръководство“, и с лицата,
осъществяващи ключови функции в застрахователя, съответно в презастрахователя,
като активно изисква от тях информация и
я подлага на проверка, когато е необходимо.
(4) На равнище група компетентният орган
на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е участващо предприятие, на
застрахователния холдинг или на финансовия холдинг със смесена дейност, поддържа
подходящо взаимодействие с управителните
и контролните органи на всички дружества
в групата, които имат съществено влияние
върху рисковия профил на групата, като активно изисква от тях информация и подлага
на контрол решенията им по въпроси, които
могат да засегнат цялата група.
Организационна и управленска структура
Чл. 6. (1) Компетентни ят орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, приема организационна и управленска
структура по чл. 77, ал. 1, т. 1 от Кодекса за
застраховането, която да съдейства за постигане на стратегическите цели и дейности на
предприятието и своевременно я адаптира
към промените в тях или в деловата среда, в
която то осъществява дейността си.
(2) Вътрешните актове на застрахователя,
съответно на презастрахователя, трябва да бъдат взаимно обвързани и в своята съвкупност
да гарантират последователното прилагане
на политиките за управление на риска и за
вътрешен контрол с оглед осигуряване на
надеждно и разумно управление на дейността. Актовете трябва да обвързват членовете
на управителния и на контролния орган на
застрахователя, съответно на презастрахователя, и всички останали служители на предприятието, и да съдържат точно описание на
правата и задълженията им в зависимост от
тяхната сфера на дейност. Компетентният
орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, взема мерки за запознаване
на заинтересованите лица със съответните
им права и задължения.
(3) Управителният и контролният орган на
застрахователя, съответно на презастрахователя, са длъжни да спазват и налагат спазването
на организационна култура, която спомага за
ефективното функциониране на системата на
управление в предприятието, чрез подходящи
организационни ценности и приоритети.
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(4) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, трябва
да предвиди в рамките на организационната
структура на предприятието подобаващ статут
на всяка от ключовите функции, като определя
нейните отговорности и правомощия.
(5) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, трябва да
уреди в рамките на управленската структура
работните процеси, свързани със съществените рискове, и да определи как те ще се
изпълняват, за да се гарантира, че подлежат
на адекватно наблюдение и контрол.
(6) На равнище група компетентният орган
на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е участващо предприятие, на
застрахователния холдинг или на финансовия
холдинг със смесена дейност, е необходимо
да оценява как промените в структурата на
групата въздействат върху устойчивото финансово състояние на засегнатите субекти
и своевременно да извършва необходимите
корекции. За целите на оценката по изречение
първо компетентният орган може да извърши
собствена оценка на риска и платежоспособността (СОРП) на равнище група и на равнище
засегнати предприятия. СОРП трябва да се
извършва, когато промените в структурата на
групата се очаква да предизвикат значителна
промяна в рисковия профил на групата или
на засегнатите предприятия в нея.
(7) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е
участващо предприятие, на застрахователния
холдинг или на финансовия холдинг със смесена дейност трябва да има подходящи познания относно корпоративната организация на
групата, бизнес модела на нейните различни
субекти, връзките и отношенията между тях
и рисковете, произтичащи от структурата на
групата, за да предприема съответните мерки.
(8) Компетентният орган на застрахователя
или презастрахователя или на предприятието,
начело на групата, трябва да извършва преценка на адекватността на управленската и
на организационната структура на равнището
на застрахователя или на презастрахователя,
съответно на равнище група.
Важни решения
Чл. 7. (1) Застрахователят, съответно презастраховател ят, трябва да гарантира, че
при вземането на всяко важно решение на
предприятието участват най-малко две лица,
които действително ръководят застрахователя, съответно презастрахователя, преди да се
приложи решението.
(2) Важни решения по смисъла на ал. 1
са тези, които:
1. засягат бизнес стратеги ята на предприятието, неговата дейност или пазарно
поведение; или
2. могат да имат значителни правни или
надзорни последици, значителен финансов
ефект или голямо значение за служителите
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или за ползвателите на застрахователни услуги
на предприятието, или които могат да се отразят на репутацията на предприятието; или
3. могат да имат друг съществен ефект
върху предприятието.
(3) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, определя в управленската структура по-подробни критерии
за определяне на важните решения по ал. 1.
Документиране на решенията на органите на
управление
Чл. 8. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, води протокол за заседанията
на управителния и на контролния си орган.
(2) В протоколите от заседанията на органите по ал. 1 се отбелязват:
1. взетите решения;
2. мотивите за тях;
3. информацията от системата за управление на риска, взета предвид при вземане на
решенията, когато е относимо към разискваното решение;
4. информацията за проведени дискусии в
рамките на органа или за съгласуване с други
органи или лица.
(3) Протоколите по ал. 1 се изготвят и подписват в писмена форма или като електронни
документи по реда на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги. Когато протоколите са съставени и
подписани в писмена форма, те се съхраняват на хартиен носител за срок не по-малко
от 5 години, а след този срок се съхраняват
като елек т ронни док у мен т и, арх иви рани
в информационната система на застрахователя, съответно на презастрахователя, в
приложимите срокове съгласно действащото законодателство. Когато протоколите са
съставени и подписани в електронна форма,
те се съхраняват като електронни документи
в информационната система на застрахователя, съответно на презастрахователя, в
приложимите срокове съгласно действащото
законодателство.
Разпределение и разделение на отговорности
и задължения
Чл. 9. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да гарантира:
1. ясно установено и документирано разпределение, разделение и координация на
отговорностите и задълженията на функциите
в съответствие с неговите политики;
2. избягването на припокриване на функции;
3. стимули за ефективното сътрудничество
между служителите.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да гарантира, че при разделението на отговорностите и задълженията
на всички нива, в това число на равнището
на управителния и на контролния орган,
лицата, които изпълняват определени задачи, не са едновременно с това отговорни за
наблюдението и контрола на качеството на
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изпълнението, освен ако е намерен начин за
избягване на конфликт на интереси, който
произтича от едновременното изпълнение на
несъвместими задачи.
(3) Лицата, които осъществяват ключови
функции, разполагат с оперативна самостоятелност и могат да вземат решенията във
връзка с изпълнението на своите задължения
без намеса от страна на други звена в предприятието. Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
гарантира оперативната самостоятелност
на всяка ключова функция, като при интегрирането є в организационната структура
на предпри ятието не допуска услови я за
въздействие, контрол или ограничение върху нейната дейност от други функции, от
управителния и/или контролния орган или
от техни членове.
(4) Когато застраховател, съответно презастраховател, допуска едновременното изпълнение на повече от една ключова функция
от едно и също лице или звено, той трябва
да обоснове вземането на това решение и
да въведе ефективни вътрешни процеси и
процедури, за да гарантира, че оперативната
самостоятелност на ключовите функции не
е застрашена.
(5) Организационната и управленската
структура на застрахователя трябва да допуска
ръководителите на ключови функции, съответно лицата, които изпълняват ключовите
функции, да докладват непосредствено пред
компетентния орган на застрахователя или
презастраховател я всякак ви констатации,
опасения и предложения без ограничение
по отношение на естеството и обема на
докладваната информация. Преди вземане
на решение компетентни ят орган т рябва
да предостави право на засегнатите лица и
звена да дадат своите бележки, обяснения
или възражения.
(6) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, преценява
дали, кога и как да отговори на констатациите,
опасенията или предложенията, докладвани от
ръководителя на ключова функция, съответно
от лицето, което изпълнява ключова функция, но няма право да въздейства за тяхната
промяна, с цел привеждане в съответствие с
неговата позиция.
(7) Компетентният орган на предприятието,
начело на групата, определя в политиките на
равнище група задачите и отговорностите
на всяко отделно предприятие в рамките на
групата с оглед общите стратегически цели
и дейностите на групата.
(8) Застраховател, съответно презастраховател, който е член на група, изпълнява
задълженията си по отношение на системата
на управление и изработва свои собствени
вътрешни правила в съответствие със стратегията и политиките на равнище група. Не се
допуска решения или процедури на равнище
група да водят до това отделен застраховател
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или презастраховател в нейните рамки да
нарушава съществуващата нормативна уредба
или пруденциалните изисквания по смисъла
на чл. 68, ал. 12 от Кодекса за застраховането.
(9) Всеки застраховател, съответно презастраховател, е длъжен да изгради и поддържа
ефективна система за отчетност, докладване
и обмен на информация с цел навременното предоставяне на информация на всички
заинтересовани лица.
Периодично преразглеждане на системата на
управление
Чл. 10. (1) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
трябва да определи обхвата и честотата на
периодичното преразглеждане по чл. 76, ал. 5
от Кодекса за застраховането на системата на
управление, като взема предвид естеството,
мащаба и сложността на дейността както на
индивидуално равнище, така и на равнище
група, както и структурата на групата.
(2) Процедурите по периодичното преразглеждане гарантират събиране на информация
относно ключовите функции и общ преглед
на системата на управление заедно с предложения за промени, където е необходимо.
В процеса на периодичното преразглеждане
компетентният орган взема предвид констатациите от прегледите на функцията по
вътрешен одит.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да гарантира, че обхватът, констатациите и заключенията от периодичното
преразглеждане се документират и докладват
надлежно на компетентния орган. Застрахователят, съответно презастрахователят, създава
подходящ механизъм за проверка и контрол,
за да гарантира, че последващите действия
се предприемат и документират.
Програма за дейността и политики
Чл. 11. (1) Програмата за дейността на застрахователя, съответно на презастрахователя,
по чл. 77, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането и нейните актуализации трябва да
отразяват дейността му както на територията
на Република България, така и в другите
държави членки или в трети държави, в които извършва или възнамерява да извършва
дейност в рамките на тригодишния период.
(2) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, трябва да
актуализира програмата за дейността ежегодно в срока по чл. 77, ал. 1, т. 2 от Кодекса за
застраховането, като предвижда дейностите за
период не по-кратък от три години занапред.
Преди предприемането на дейности, които
не са предвидени в програмата за дейността, компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, извършва
съответните промени в нея и извън срока по
чл. 77, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането,
а при необходимост – и повече от един път в
рамките на една година.
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(3) Преди вземане на решение за актуализацията на програмата за дейността или за
извършване на промени в нея компетентният
орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, взема предвид резултатите
от последната редовно извършена СОРП и
преценява необходимостта от извършване на
извънредна СОРП във всеки случай, когато
предвижданите промени може съществено да
повлияят на риска или на собствения капитал.
(4) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, предоставя
актуализираната програма за дейността си в
комисията не по-късно от 14 дни след приемането на актуализацията.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, привежда всички политики, които
са част от системата на управление, в съответствие една с друга, както и с програмата
за дейността си, като при упражняване на
своята оперативна самостоятелност може да
ги оформя и комбинира по начин, който съответства на организационната му структура
и процеси. Политика по смисъла на изречение
първо е съвкупността от всички вътрешни
актове и документи, които съдържат изискванията в съответната област, и трябва ясно да
определя най-малко:
1. целите, преследвани от политиката;
2. задачите, които трябва да бъдат изпълнени;
3. длъжността или лицето, което отговаря
за изпълнението на задачите;
4. процесите и отчетните процедури, които
да се прилагат;
5. задължението на съответните организационни единици да информират ключовите
функции относно всички факти от значение
за изпълнението на техните задължения.
(6) В политиките, които регламентират
ключовите функции, застрахователят, съответно презастрахователят, урежда и организационната позиция на ключовите функции в
рамките на застрахователя, съответно на презастрахователя, както и техните правомощия.
(7) Застраховател, съответно презастраховател, който е част от група, трябва да
съобрази политиките си и с политиките на
равнище група, приети от компетентния орган
на предприятието, начело на групата.
(8) Заст ра ховат ел я т, съо т вет но п резастрахователят, трябва да създаде условия за
навременно запознаване на служителите си
и на доставчиците на услуги по чл. 110 от
Кодекса за застраховането с приетите политики в зависимост от изпълняваните от
тях задължения, функции или дейности и с
последващите изменения и допълнения в тях.
(9) Периодичното преразглеждане на политиките на застрахователя, съответно на презастрахователя, по чл. 77, ал. 2 от Кодекса за
застраховането обхваща всички политики на
предприятието, в това число документите за
конкретизирането на политиките в определени
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области, като политиката за СОРП, вътрешните правила за гарантиране на постоянна
актуалност на информацията, подлежаща на
оповестяване в отчета на платежоспособност
и финансово състояние по чл. 133, ал. 1 от
Кодекса за застраховането, политиката относно вътрешния модел в предприятията, които
прилагат вътрешен модел, и др.
(10) Всяко периодично преразглеждане на
политиките по ал. 9 трябва да се документира,
като в документацията се отбелязват лицата,
извършили преразглеждането, направените
предложения за промени, както и решенията,
взети от компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, и
причините за тях.
(11) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, трябва да обезпечат, че политиките се прилагат еднакво и
последователно в групата, както и че политиките на предприятията в групата съответстват на политиките на групата, като отчитат
спецификите на всяко отделно предприятие
и политиките на равнище на групата. Когато
в групата участват предприятия, които не са
застрахователи или презастрахователи, за
които също се разработват политики, тези
политики също трябва да съответстват на
политиките на групата.
(12) Компетентният орган на застраховател я, съот вет но на п резаст ра ховател я,
предоставя политиките по чл. 77, ал. 1, т. 3
от Кодекса за застраховането заедно с последващите им важни изменения и допълнения в комисията не по-късно от 14 дни след
тяхното приемане. Компетентният орган на
застрахователя, съответно на презастрахователя, който е участващо предприятие, на
застрахователния холдинг или финансовия
холдинг със смесена дейност предоставя
политиките по чл. 77, ал. 1, т. 3 от Кодекса
за застраховането на равнище на групата
заедно с последващите им важни изменения
и допълнения в комисията не по-късно от 14
дни след тяхното приемане. Важни изменения и допълнения по смисъла на изречения
първо или второ са тези, които отговарят на
критериите по чл. 7, ал. 2 или 3.
Планове за действие при извънредни ситуации
Чл. 12. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, разработва политика за
осигуряване на непрекъснатостта на дейността
и идентифицира съществените рискове, които
трябва да бъдат взети предвид в плановете за
действие при извънредни ситуации, обхващащи
областите, където предприятието е уязвимо,
като рискове от природни бедствия, пожари,
аварии, съществени сривове на информационните системи, епидемии и др. Политиката за
осигуряване на непрекъснатостта на дейността и плановете за действие при извънредни
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ситуации се утвърждават от компетентния
орган на застрахователя, съответно на презастрахователя.
(2) Въз основа на идентифицираните рис
кове застрахователят, съответно презастрахователят, изготвя писмени планове, които да
гарантират, че прекъсването на дейността и
възможните загуби от евентуалното реализиране на рисковете по ал. 1 ще бъдат ограничени и предприятието ще може да продължи
дейността си в необходимия мащаб, за да
се осигури поне защитата на служителите,
имуществото и другите активи. В плановете
се определят и каналите за комуникация в
случай на извънредна ситуация.
(3) Плановете по ал. 2 обхващат всички
съществени дейности на застрахователя, съответно презастрахователя. Застрахователят,
съответно презастрахователят, запознава членовете на управителния и на контролния си
орган, изпълнителното ръководство, както и
другите си служители с техните задължения
съгласно плановете за действие при извънредни ситуации.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, организира периодични изпитвания
на плановете за действие при извънредни
ситуации, за да провери тяхната ефективност,
като ежегодно ги преразглежда и актуализира.
Раздел ІІ
Допълнителни изисквания към правилата за
определяне на възнагражденията
Комитет по възнагражденията
Чл. 13. (1) Застрахователят с право на
достъп до единния пазар на Европейския
съюз, съответно презастрахователят, може
да създаде комитет по възнагражденията,
който да подпомага компетентния орган на
застрахователя, съответно на презастрахователя, при разработване и преразглеждане на
политиката за възнагражденията и за другите
цели по чл. 275, параграф 1, буква „д“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, когато това е
необходимо с оглед размера на предприятието,
характера и обхвата на извършваната дейност,
вътрешната организация и произтичащата от
това сложност на политиката за възнагражденията и нейната свързаност с рисковия профил
на предприятието. Застрахователят без право
на достъп до единния пазар на Европейския
съюз също може да създаде комитет по възнагражденията.
(2) Комитетът по възнагражденията по
чл. 275, параграф 1, буква „д“ от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35:
1. съдейства на органа по чл. 3, ал. 1 от
Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията
към възнагражденията (ДВ, бр. 32 от 2013 г.),
наричана по-натат ък „Наредба № 48“, за
разработването на цялостната политика за
възнагражденията;
2. подготвя решенията във връзка с възнагражденията;
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3. преразглежда политиката редовно, за да
гарантира, че тя продължава да съответства
на промените в дейността на предприятието
или на бизнес средата;
4. идентифицира потенциалните конфликти
на интереси при формирането на възнагражденията и стъпките за тяхното преодоляване;
5. предоставя адекватна информация на
органа по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 48 относно
прилагането на политиката за възнагражденията и нейните резултати.
(3) Комитетът по възнагражденията трябва
да е в състав, който му позволява да упражнява компетентна и независима преценка на
политиката за възнагражденията и нейния
преглед и да изпълнява задачите по ал. 2.
(4) Комитетът по възнагражденията има
достъп до всички документи и информация,
които са му необходими за създаването и
поддържането на ефективна политика за
възнагражденията.
Раздел ІІІ
Квалификация и надеждност
Прилагане на изискванията за квалификация
Чл. 14. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, трябва да гарантира, че
лицата, които действително го ръководят или
осъществяват ключови функции, разполагат с
достатъчна квалификация, като взема предвид съответните задължения, възложени на
отделните лица, за да се осигури подходящо
разнообразие на квалификации, знания и
опит, така че застрахователят, съответно
презастрахователят, да се управлява и контролира по професионален начин. По смисъла
на изречение първо лицата, които осъществяват ключови функции, включват не само
лицето, което ръководи ключовата функция,
но така също и останалите служители, на
които е възложено извършването на дейности,
включени в обхвата на ключовата функция.
Изискванията за квалификация и опит на
служител, на когото е възложено извършване
на дейности в обхвата на ключова функция,
различен от лицето, което я ръководи, се съобразяват с естеството, обема и сложността
на възложените му дейности.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да извършва първоначална
преценка за квалификацията, знанията и опита
на лицата по ал. 1 към момента на избора или
назначаването им на съответната длъжност,
както и текуща преценка, като осигурява
подходящо обучение така, че да гарантира,
че лицата са в състояние да посрещнат променящите се и увеличаващите се изисквания,
свързани с техните отговорности.
(3) Членовете на съвета на директорите,
съответно на управителния и на надзорния
съвет на застрахователя, съответно на презастрахователя, с право на достъп до единния
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пазар на Европейския съюз трябва по всяко
време, включително след промени в състава,
като цяло да притежават подходяща квалификация, знания и опит най-малко за:
1. застрахователните и финансовите пазари;
2. бизнес стратегията и бизнес модела;
3. системата на управление;
4. финансов и актюерски анализ;
5. нормат и вната у редба и на дзорн и т е
изисквания.
(4) За целите на ал. 3:
1. „знания за застрахователните и финансовите пазари“ означава:
а) познаване и разбиране на общата бизнес,
икономическата и пазарната среда, в която
предприятието извършва дейността си, и
б) добро равнище на познаване на изискванията на ползвателите на застрахователни
услуги и на способността им да боравят с
финансови продукти;
2. „знания за бизнес стратегията и бизнес
модела“ означава детайлно познаване на бизнес стратегията и модела на предприятието;
3. „знания за системата на управление“
означава:
а) познаване и разбиране на рисковете,
пред които предприятието е изправено, и на
неговата способност да ги управлява;
б) способност за оценка на ефективността
на организацията на предприятието да осигури надеждно управление, проследяване и
контрол на дейността, и
в) способност, ако е необходимо, за ръководство и контрол на извършването на промени
в тази организация;
4. „знания за финансов и актюерски анализ“
означава способността да се разбира правилно
финансовата и актюерската информация в
предприятието, да се идентифицират ключовите проблеми, да се въведат подходящите
контролни мерки и да се вземат необходимите
мерки въз основа на тази информация;
5. „знания за нормативната уредба и надзорните изисквания“ означава познаване и
разбиране на нормативната уредба, в рамките
на която предприятието извършва дейността
си, както от гледна точка на изискванията
и очакванията на надзорните органи, така и
с оглед осигуряване на съответствие на дейността с промените в нормативната уредба
без забавяне.
(5) Без да се ограничават задълженията
му по ал. 1 и 2, застраховател без право на
достъп до единния пазар на Европейския съюз
взема мерки членовете на неговия съвет на
директорите, съответно на управителния и на
надзорния му съвет, да притежават като цяло
подходяща квалификация, знания и опит по
ал. 3. Във всеки случай, когато застрахователят по изречение първо не е в състояние
да осигури пълно спазване на ал. 3 и 4, той
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представя пред комисията оценка на рисковете, произтичащи от това, както и мерки за
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Прилагане на изискванията за надеждност
Чл. 15. (1) При преценка на надеждността
на лице, което ще заема длъжност по чл. 79,
ал. 1 от Кодекса за застраховането, застраховател ят, съответно презаст раховател ят,
трябва да взема предвид всички престъпления, административни нарушения или други
действия, извършени или допуснати от лицето, посочени в чл. 80, ал. 1 и 3 от Кодекса
за застраховането, както и други нарушения
на закона, които биха могли да поставят под
съмнение неговата почтеност, в това число
висящи производства, свързани с налагане
на наказания.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да извърши първоначална
проверка на надеждността на лицето, което
заема длъжност по чл. 79, ал. 1 от Кодекса за
застраховането, към момента на избора или
назначаването му на съответната длъжност,
както и текущи проверки, с оглед гарантиране съответствие на лицето с изискванията за
надеждност във всеки един момент.
(3) Освен в случаите по чл. 80, ал. 1, т. 3 – 5
и 7 – 9 от Кодекса за застраховането наличието
на информация за извършено престъпление
или друго правонарушение не води до автоматичното признаване на съответното лице
за ненадеждно, като всеки конкретен случай
се оценява индивидуално.
(4) Всички лица по чл. 79, ал. 1 от Кодекса
за застраховането трябва да избягват извършването на дейности, които създават или биха
могли да създадат конфликти на интереси в
работата им за застрахователя, съответно за
презастрахователя.

3. описание на периода, в който се извършва редовна вътрешна оценка на спазване
изискванията за квалификация, надеждност
и липсата на конфликт на интереси и на
обстоятелствата, които водят до извънредна
оценка на изискванията за квалификацията
и надеждността;
4. описание на процедурата за оценка на
знанията, уменията, експертните качества и
личната почтеност на лицата по чл. 85, ал. 1
от Кодекса за застраховането в съответствие
с вътрешните стандарти както при преценка
за заемане на конкретната длъжност, така и
текущо;
5. мерките за управляване на конфликтите
на интереси, произтичащи от съвместяването
на различни длъжности и функции от едни и
същи лица, и за ограничаване на риска за надеждното и разумно управление на дейността.
(2) Периодът за извършване на редовна
вътрешна оценка по ал. 1, т. 3 и 4 не може
да бъде по-дълъг от 2 години от датата на
избора или назначаването на съответната
длъжност, съответно от датата на извършване
на последната оценка.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 3 и 4, които
водят до извънредна оценка на изискванията
за квалификация и надеждност, включват
най-малко основания за съмнение, че лицето:
1. възпрепятства осъществяването на дейността на предприятието в съответствие с
приложимото законодателство;
2. у вел и ча ва риска о т извърш ва не на
финансови престъпления или нарушения на
мерките срещу изпирането на пари или финансирането на тероризма;
3. поставя под риск надеждното и разумно
управление на предприятието, в това число
в случаите, когато се съвмествяват различни
длъжности и функции от едни и същи лица.

Политики и процедури за квалификация и
надеждност
Чл. 16. (1) Политиката за квалификация
и надеждност по чл. 79, ал. 5 от Кодекса за
застраховането и по чл. 273, параграф 1 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 трябва да
включва най-малко:
1. процедура за определяне на длъжностите,
за които се изисква уведомяване на комисията
за избор или назначаване, съответно освобождаване, на лице, заемащо такава длъжност,
освен в случаите, когато задължението за
уведомяване е предвидено в Кодекса за застраховането, както и процедура за извършване
на уведомяването на комисията;
2. процедура за оценка на квалификацията,
надеждността и липсата на конфликт на интереси на лицата по чл. 79, ал. 1 от Кодекса за
застраховането както първоначално – преди
заемане на конкретната длъжност, така и
текущо – по време на изпълнението є;

Възлагане на ключови функции на доставчици
на услуги
Ч л. 17. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, е длъжен да прилага
процеду ри за оценка на к ва лификаци ята
и надеждността на доставчика на услуги,
включително на наетите от него лица, или
неговия подизпълнител, на които е възложено
или предстои да бъде възложено изпълнение
на ключова функция по чл. 110 от Кодекса
за застраховането.
(2) Зас т ра ховат ел я т, съо т вет но п резастрахователят, определя лице в рамките на
своето предприятие, което контролира изпълнението на възложената на доставчик на
услуги ключова функция. Това лице трябва
да притежава необходимата квалификация и
надеждност и достатъчно знания и опит по
отношение на възложената на доставчика
на услуги ключова функция, за да може да
контролира изпълнението и резултатите на
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доставчика на услугата. За лицето, което
контролира изпълнението на възложената
на доставчик на услуги ключова функция,
се прилага чл. 79, ал. 3, изречение второ от
Кодекса за застраховането.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, уведомява комисията за всеки
доставчик на услуги, на когото е възложена
ключова функция, за неговия подизпълнител,
ако има такъв, както и за лицето по ал. 2.
Уведомяване
Чл. 18. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, уведомява комисията за
лицата, избрани за заемане на длъжности, за
които се изисква предварително одобрение
по чл. 80, ал. 10, чл. 82, чл. 93, ал. 5 и чл. 95,
ал. 3 от Кодекса за застраховането, както и
за упълномощения представител на клон на
застрахователя в друга държава членка по
чл. 45, ал. 2, т. 3 от Кодекса за застраховането,
преди избора им или назначаването им на
съответната длъжност.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, уведомява комисията за лицата,
заемащи длъжност по чл. 89, ал. 2 и чл. 99,
ал. 2 от Кодекса за застраховането и за ръководителите на друга ключова функция по
чл. 78, ал. 1, т. 5 от Кодекса за застраховането
в седемдневен срок от назначаване на лицето
на съответната длъжност.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, уведомява комисията за лицата
по ал. 1 и 2, които са били освободени от
длъжност, както и за причините за тяхното
освобождаване.
(4) Обстоятелствата във връзка с квалификацията на лице по чл. 79, ал. 1 от Кодекса
за застраховането се удостоверяват с диплома за завършено висше образование, като
се прилагат изискванията на чл. 80, ал. 5 от
Кодекса за застраховането, и с други документи, удостоверяващи придобити знания и
умения, имащи значение за изпълнение на
съответната длъжност.
(5) Обстоятелствата във връзка с професионалния опит на лице по чл. 79, ал. 1 от
Кодекса за застраховането се удостоверяват с
автобиография, като се прилагат изискванията
по чл. 80, ал. 6 от Кодекса за застраховането.
(6) Уведомлението по ал. 1 и 2 съдържа
следната информация:
1. информация за връзка със застрахователя, съответно с презастрахователя:
а) фирма на застрахователя, съответно на
презастрахователя, и ЕИК;
б) имена и длъжност на лицето за контакт;
в) телефонен номер, адрес на електронна
поща и номер на факс (ако е приложимо) на
лицето за контакт;
2. посочване на обстоятелство, за което се
извършва уведомяване:
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а) първоначален избор или назначаване
на длъжност;
б) преизбиране или преназначаване на
същата длъжност;
в) промяна в информация, предоставена с
предходно уведомяване;
3. описание на длъжността, за която се
извършва уведомяването:
а) наименование на длъжността;
б) правомощия и отговорности на длъжността съгласно организационната структура
на застрахователя или на презастрахователя;
в) описание на равнището на знани я,
компетентност и опит на съответното лице,
включително изисквания към образованието
и опита на лицето съгласно организационната
структура на застрахователя или на презастрахователя;
г) дата на назначаване за длъжностите, при
които одобрението от комисията не е предварително условие за заемане на длъжността;
д) срок на назначението, ако е приложимо;
е) дали длъжността има изпълнителни
функции;
ж) всякаква друга информация, която застрахователят, съответно презастрахователят,
счита, че е от значение за оценката;
4. автобиография на лицето, за което се
отнася уведомлението, която съдържа наймалко:
а) имена;
б) предишни имена на лицето, ако е относимо;
в) ЕГН, ЛНЧ или друг личен идентификационен номер, когато лицето има такъв, като
когато личният идентификационен номер е
издаден от друга държава – и указание за
държавата, в която е издаден;
г) настоящ адрес;
д) телефонен номер;
е) дата и място на раждане;
ж) гражданство;
з) мястото, съответно местата, в които
лицето е натрупало професионалния си опит,
като се дават точни данни за тях, а именно:
наименование, правна форма, седалище, предмет на дейност, ЕИК или друг регистрационен
номер, когато това е приложимо, териториален
обхват на дейността;
и) длъжностите, които е заемало лицето, и
тяхното място в организационната структура
на предприятието или учреждението, периода,
през който е заемало всяка длъжност, подробно описание на всяка длъжност, нейните
функции, правомощия и задължения;
к) причините и обстоятелствата, при които
лицето е напуснало заеманите длъжности, и
по-конкретно налице ли са били случаи на
дисциплинарно уволнение или други случаи
на освобож даване пора ди неспазване на
нормативни изисквания, на изисквания към
длъжността или поради несправяне с работа,
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а също така случаи на членство в управителни или контролни органи на предприятие,
на които е било отказано освобождаване от
отговорност от общо събрание на съдружници или акционери, както и причините за
такива откази;
л) подробна информация за потенциални
конфликти на интереси, ако е приложимо;
м) квалифицирано участие или всяка друга
форма на значително влияние в застрахователя, съответно в презастрахователя;
н) всякакви други дружества, в които лицето има пряко или непряко квалифицирано
участие с посочване на фирма, седалище,
ЕИК или друг регистрационен номер на дружеството, предмет на дейност, и процент на
притежаваното участие;
о) съпрузите, в това число бивши съп
рузи, лица, с които лицето се намира във
фактическо съжителство, и лица, с които
лицето има общи деца, роднините по права
линия без ограничения, роднините по съреб
рена линия до трета степен включително и
роднините по сватовство до трета степен
включително със:
аа) акционерно участие в застрахователя,
съответно в презастрахователя, или във всяко друго дружество, което притежава акции
в него, както и размерите на тези участия;
бб) всякакви други финансови отношения
със застрахователя, съответно с презастрахователя, по буква „м“ или във всяко друго дружество, което притежава акции в него, както
и естеството на тези финансови отношения;
п) всякакви други ангажименти, които
могат да доведат до конфликт на интереси с
обяснения на обстоятелствата и становище
как лицето, за което се отнася уведомлението,
възнамерява да се преодолеят потенциалните
конфликти на интереси;
5. нотариално заверено копие от диплома
за висше образование, придобито в Република
България, съответно легализиран превод на
диплома за висше образование, придобито във
висше училище извън Република България;
6. декларация за обстоятелствата по чл. 80,
ал. 1, т. 4 – 9 от Кодекса за застраховането;
7. декларация за обстоятелствата по чл. 80,
ал. 3 от Кодекса за застраховането;
8. декларация за обстоятелствата по чл. 80,
ал. 4 от Кодекса за застраховането, ако е
относимо;
9. доказателства за установяване на липса
на предходни осъждания извън Република
България съгласно чл. 80, ал. 7 от Кодекса
за застраховането;
10. декларация по чл. 80, ал. 9, изречение
второ от Кодекса за застраховането, подписана
от двама членове на управителния или контролния орган на застрахователя, съответно
на презастрахователя, както и от длъжност-
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ното лице, което е извършило проверка на
достоверността на обстоятелствата;
11. писмено съгласие по ч л. 80, а л. 9,
изречение трето от Кодекса за застраховането от лицето, за което се иска одобрение,
комисията да иска потвърждение на всички
обстоятелства, разкрити в производството по
одобрение, както и да получава необходимата
информация от други органи и лица, при
които се намира съответната информация.
(7) Към уведомлението по ал. 1 застрахователят, съответно презастрахователят, прилага анализ и мотиви за подбора на лицето
за съответната длъжност.
Оценка на изискванията за квалификация и
надеждност от комисията
Чл. 19. (1) Комисията извършва оценката
на адекватността на знанията и опита и на
надеждността на лицата по чл. 79, ал. 1 от
Кодекса за застраховането въз основа на
документите и информацията, предоставени
от застрахователя или презастрахователя и
от оценяваното лице, както и на служебно
събраната от комисията информация.
(2) Когато от представеното уведомление
и приложенията към него се установи, че
лицето, за което се отнася уведомлението,
е работило за застраховател, презастраховател или застрахователен посредник в друга
д ърж а ва – ч лен к а на Европейск и я с ъюз
или Европейското икономическо пространство, комисията може да отправи искане за
информация до компетентните органи на
съответната държава членка за проверка на
предоставената информация и за наличието
на обстоятелства, поставящи под съмнение
квалификацията и надеждността на лицето.
(3) Когато от представеното уведомление
и приложенията към него се установи, че
лицето, за което се отнася уведомлението, е
работило за кредитна институция в Република България или за кредитна институция в
друга държава – членка на Европейския съюз
или Европейското икономическо пространство, комисията може да отправи искане за
информация до Българската народна банка
или до компетентните органи на съответната
държава членка за проверка на предоставената
информация и за наличието на обстоятелства,
поставящи под съмнение квалификацията и
надеждността на лицето.
(4) Когато от представеното уведомление
и приложенията към него се установи, че
лицето, за което се отнася уведомлението,
е работило за предприятие, подлежащо на
надзор върх у инвестиционната дейност в
друга държава – членка на Европейския съюз
или Европейското икономическо пространство, комисията може да отправи искане за
информация до компетентните органи на
съответната държава членка за проверка на
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предоставената информация и за наличието
на обстоятелства, поставящи под съмнение
квалификацията и надеждността на лицето.
(5) За проверка на информацията в уведомлението и приложенията към него комисията
може да отправя искания за информация до
други надзорни органи или да извършва насрещни проверки по документи или на място
в предприятия, в които лицето, за което се
отнася уведомлението, е натрупало професионалния си опит.
(6) Комисията извършва преценка на потенциалните конфликти на интереси, които
могат да възникнат от комбинирането на
различните задъл жени я, произтичащи от
съвместяваните длъжности, и на мерките,
предприети от застрахователя, съответно от
презастрахователя, да управлява и ограничава тези конфликти на интереси в случаите,
когато едно и също лице съвместява или в
резултат на издаденото одобрение от страна
на комисията ще започне да съвместява длъжност като ръководител на ключова функция
по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2, 4 или 5 от Кодекса за
застраховането със:
1. длъжност като ръководител на друга
ключова функция, и/или
2. друга длъжност в предприятието на
застрахователя, съответно на презастрахователя, или
3. длъжност като член на управителния
или на контролния орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, или
4. длъж ност на лице, което у правл ява
или представлява застрахователя, съответно
презастрахователя.
(7) Преценката на риска по ал. 6 се извършва, като се отчитат естеството, обемът
и сложността на дейността на застрахователя,
съответно на презастрахователя.
(8) В случаите, когато при извършване на
оценката комисията установи, че е налице
конфликт на интереси, който създава риск
за надеж дното и разу мно у правление на
дейността, застрахователят, съответно презастрахователят, предприема ефективни мерки
за ограничаването му.
Повторна и текуща оценка на изискванията
за квалификация и надеждност
Чл. 20. (1) Комисията извършва текуща
оценка на адекватността на знанията и опита
и на надеждността на лицата по чл. 79, ал. 1
от Кодекса за застраховането.
(2) Когато в хода на текущия надзор бъдат
установени нови факти или обстоятелства,
отнасящи се до адекватността на знанията и
опита или надеждността на лицата по чл. 79,
ал. 1 от Кодекса за застраховането, комисията
по предложение на заместник-председателя
извършва повторна оценка на спазването на
изискванията за квалификация и надеждност.
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(3) Застрахователят предоставя актуална
информация относно квалификацията и надеждността на членовете на управителния и
на контролния си орган при уведомление за
намерение за извършване на трансгранична
дейност в друга държава членка при условията на правото на установяване, която да
позволи на комисията да прецени дали са в
състояние да осигурят стабилно и разумно
управление на дейността в другата държава
членка, включително информация относно
познаването на пазара, нормативната уредба
и другите условия, при които ще се извършва
дейността в другата държава членка.
(4) За целите на извършването на текущ
надзор за спазване на изискванията за квалификация и надеждност в процеса на надзорен преглед всеки застраховател, съответно
презастраховател, уведомява комисията за
сроковете, в които извършва редовна оценка
за спазване на изискванията за квалификация и надеждност и за ограничаване на
конфликт на интереси, и в седемдневен срок
от извършването є предоставя в комисията
обобщен док ла д за редовната периоди чна оценка за всички лица, подлежащи на
проверка, и за всяка извънредна оценка за
спазване на тези изисквания с представяне
на метода за извършване на оценката и за
резултатите от нея.
Раздел ІV
Управление на риска
Роля на компетентния орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, в системата
за управление на риска
Чл. 21. (1) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
носи отговорност и гарантира за ефективността
на системата за управление на риска, като:
1. определя ясно и подробно рисковата
стратегия на застрахователя, съответно на
презастрахователя, за да отрази неговите
стратегически цели;
2. определя общите лимити за поемане
на риск, като отчита рисковата стратегия,
обективните ограничения пред предприятието, които възпрепятстват възможността му
за поемане на рискове, и другата относима
информация, в това число неговия текущ
рисков профил и взаимовръзк ите меж д у
отделните рискове, и др.;
3. одобрява лимити за поемане на риск
за всяка категория рискове, които да се прилагат в текущата дейност на застрахователя,
съответно на презастрахователя;
4. одобрява и периодично преразглежда
основните стратегии и политики за управление на риска.
(2) По смисъла на ал. 1:
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1. „рискова стратегия“ (рисков апетит)
означава общото отношение на застрахователя, съответно на презастрахователя, към
различните категории рискове.
2. „лимити за поемане на риск“ означава
ограниченията, които предприятието налага
само на себе си, когато поема рискове.
(3) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, създава условия за координиран и интегриран подход при
управлението на рисковете в предприятието,
като гарантира еднаквото му прилагане на
всички нива.
(4) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, определя
поне един от своите членове, който отговаря
за наблюдението на системата за управление
на риска.
(5) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, гарантира, че
процесите за управление на риска съответстват
на обективните изисквания на предприятието
и техните резултати се отчитат при вземането
на всички съществени решения.
(6) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който
е участващо предприятие, на застрахователния холдинг или на финансовия холдинг със
смесена дейност гарантира ефективността на
системата за управление на риска на цялата
група, като системата за управление на риска
на групата включва най-малко:
1. стратегическите решения и политики
за управление на риска на равнище група;
2. определението на рисковата стратегия на
групата и общите лимити за поемане на риск;
3. идентифицирането, измерването, управлението, наблюдението и отчитането на
рисковете на равнище група.
(7) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е
участващо предприятие, на застрахователния
холдинг или на финансовия холдинг със смесена дейност гарантира, че стратегическите
решения и политики по ал. 6, т. 1 са в съответствие със структурата на групата, с размера
и специфичните особености на субектите,
които са част от групата.
(8) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да документира измерването
и оценката на риска. Предприятието, начело
на групата, трябва да обезпечи документирането на измерването и оценката на риска на
групата като цяло.
(9) Компетентният орган по ал. 1 трябва
да осигурява непрекъснат процес по отчитане
на риска на всички равнища на предприятието за обезпечаване на процесите по вземане
на решения. Компетентният орган по ал. 6
изпълнява задължението по изречение първо
на равнище на групата.
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Политика за управление на риска
Чл. 22. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, приема политика за управление на риска по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква
„а“ от Кодекса за застраховането, която трябва
най-малко да определи:
1. категориите риск, както количествено
измеримите, така и количествено неизмеримите рискове, в това число поне рисковете по
§ 1, т. 40 – 45 от допълнителните разпоредби
на Кодекса за застраховането, риска от неспазването на нормативните изисквания по
чл. 93, ал. 1, т. 3 от Кодекса за застраховането,
нововъзникващите рискове, които могат да
имат значителен ефект върху предприятието,
репутационния риск и стратегическия риск,
както и методите за измерване на риска;
2. начина на управление на всяка категория риск по т. 1, както и всяка потенциална
съвкупност от рискове;
3. връзката на управлението на рисковете с
оценката на съвкупните нужди по отношение
на платежоспособността, както са определени
в СОРП, нормативно установените капиталови
изисквания и лимитите за поемане на риск на
застрахователя, съответно презастрахователя;
4. лимити за поемане на риск в рамките
на всички относими рискови категории в
съответствие с общата рискова стратегия
на застрахователя, съответно на презастрахователя;
5. честотата и съдържанието на редовните
стрес-тестове и ситуации, които дават основание за стрес-тестове със специална цел;
6. отчитането на потенциалното акумулиране на рискове, взаимодействията между
рисковете и техните индиректни ефекти.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, е длъжен да разработва редовни
стрес-тестове в съответствие с рисковия си
профил, като определя възможните краткосрочни и дългосрочни рискове и възможни събития или бъдещи промени в икономическите
условия, които могат да имат неблагоприятен
ефект върху финансовото му състояние. Застрахователят, съответно презастрахователят,
може да използва и обратни стрес-тестове,
като идентифицира обстоятелствата, които
могат да застрашат неговото съществуване,
и разработва предпазни мерки.
(3) Застрахователят, съответно презастраховател ят, избира адекватни сценарии за
разработване на стрес-тестове на базата на
най-неблагоприятните, но възможни случаи,
пред които предприятието може да се изправи,
като отчита съществените вторични ефекти.
(4) Политиката за управление на риска
на застрахователите без право на достъп до
единния пазар се съобразява с обстоятелството, че тези застрахователи нямат задължение
да изчисляват капиталовите си изисквания
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посредством стандартната формула за изчисл яване на капиталовото изиск ване за
платежоспособност.
Задачи на функцията по управление на риска
Чл. 23. Освен предвиденото в Кодекса
за застраховането и в Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35 риск мени д жърът док ла два
на компетентния орган на застрахователя,
съответно на презастраховател я, относно
рисковете, които са били идентифицирани
като потенциално съществени. Риск мениджърът докладва и относно други специфични
области на риск както по своя собствена
инициатива, така и по искане от компетентния орган на застрахователя, съответно на
презастрахователя.
Политика за управление на подписваческия риск
и на риска, свързан с образуването на резерви
Чл. 24. (1) В политиката за управление на
риска застрахователят, съответно презастрахователят, урежда по отношение на подписваческия риск и риска, свързан с образуването
на резерви, най-малко следното:
1. видове и характеристики на застрахователната дейност като вида на застрахователния риск, който застрахователят, съответно
презастрахователят, е готов да поеме;
2. как се осигурява достатъчността на премийния приход за покриване на очакваните
претенции и разходи;
3. идентифициране на рисковете, произтичащи от застрахователните задължения на застрахователя, съответно на презастрахователя,
включително внедрени опции и гарантирани
откупни стойности в неговите продукти;
4. как в процеса по разработване на нов
продукт и изчисляване на премията застраховател ят, съответно презаст раховател ят,
взема предвид ограниченията, свързани с
инвестиции;
5. как в процеса по разработване на нов
продукт и изчисляване на премията застрахователят, съответно презастрахователят, отчита
презастраховането (ретроцедирането) и други
техники за намаляване на риска;
6. където е приложимо:
а) максимално приемливите експозиции
спрямо специфични концентрации на риск;
б) вътрешни подписвачески лимити за
различни продукти и класове застраховки;
в) съображения във връзка с презастраховането (ретроцесията) и други стратегии за
намаляване на риска и тяхната ефективност.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да обезпечи спазването на
своите политики и процедури във връзка с
подписваческата дейност във всички канали
за разпространение на продуктите на предприятието.
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Политика за управление на оперативния риск
Чл. 25. (1) В политиката за управление на
риска застрахователят, съответно презастрахователят, урежда по отношение на оперативния
риск най-малко следното:
1. идентифициране на оперативните рис
кове, на които е или може да бъде изложен,
както и оценка на начина за намаляването им;
2. дейности и вътрешни процеси за управ
ление на оперативните рискове, включително
информационната система, която ги осигурява;
3. лимити за поемане на риск по отношение
на основните области на оперативен риск на
застрахователя, съответно презастрахователя.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да въведе и да прилага процеси
за идентифициране, анализиране и отчитане на
събитията, представляващи оперативен риск.
За тази цел той въвежда процес за събиране
и наблюдение на събитията, представляващи
оперативен риск.
(3) За целите на управлението на оперативния риск застрахователят, съответно
презастрахователят, разработва и анализира
подходящ набор от сценарии за оперативен
риск, основаващи се най-малко на следните
подходи:
1. несработване на ключов процес, персонал или система;
2. настъпване на външни събития.
(4) Едновременно с анализа на сценариите
за оперативните рискове застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да набелязва
и да прилага мерки за тяхното ограничаване.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, събира и анализира информация
за случаите на проявление на оперативния
риск в рамките на предприятието и може да
анализира случаи на проявление на оперативен риск в други организации. При анализа
се изследват поне причините за настъпването
на случая, неговите последици и действията
по случая, които са предприети, съответно
които не са предприети.
(6) При определяне на кръга на случаите,
за които се събира и анализира информация,
застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да отчита, че някои от събитията
са с ниска честота и тежки последици, докато другите са с висока честота и по-леки
последици, а също така и че трябва да се
анализират случаи, в които проявлението на
риска не е довело до възникване на вредоносни последици.
Политика за управление на риска в областта
на презастраховането и други техники за
намаляване на риска
Чл. 26. (1) В политиката за управление
на риска застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да уреди по отношение
на презастраховането и другите техники за
намаляване на риска най-малко следното:
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1. определяне на равнището на прехвърляне
на риск, което е подходящо спрямо определените лимити за поемане на риск от негова
страна, и кои видове презастрахователни
договори са най-подходящи за това предвид
неговия рисков профил;
2. принципи за подбор на контрагенти за
такова намаляване на риска и процедури за
оценяване и наблюдение на кредитоспособността и диверсификацията на презастрахователните контрагенти;
3. процедурите за оценяване на ефективното прехвърляне на риска и отчитане на
базисния риск;
4. управление на ликвидността за преодоляване на всякакво разминаване във времето
между плащания по претенции и презастрахователни обезщетения.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, изготвя писмен анализ за функционирането и вътрешно присъщите рискове
на използваните техники за намаляване на
риска, като при спазване на принципа за
пропорционалност документира рисковете,
които могат да произтекат от тези техники,
предприетите мерки за противодействие на
тези рискове и потенциалните последствия от
проявлението на тези рискове, включително
в най-неблагоприятен сценарий.
(3) При използване на схеми със специална
цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск застрахователят, съответно
презастрахователят:
1. проследява текущо посредством системата си управление дали е спазено изискването
за цялостно финансиране на схемата;
2. отчита всякакви евентуални остатъчни
рискове, произтичащи от схемата и които могат
да се върнат обратно към застрахователя или
презастрахователя, в рамките на системата
на управление на риска и при изчисляване
на капиталовите изисквания.
Стратегически риск и репутационен риск
Чл. 27. (1) В процеса на управление на рисковете застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да наблюдава и управлява
следните ситуации:
1. действително или потенциално излагане
на стратегически риск и репутационен риск
и взаимовръзката между тях и други съществени рискове;
2. ключови проблеми, засягащи неговата
репутация, като се отчитат очакванията на
заинтересованите страни и чувствителността
на пазара.
(2) Риск мениджърът докладва своевременно пред компетентния орган и изпълнителното
ръководство за констатациите си по ал. 1.
(3) Стратегически риск е функция от несъвместимостта на два или повече от следните
компоненти:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

1. стратегическите цели на предприятието;
2. разработените стратегии за дейността;
3. заложените ресурси за постигане на
тези цели;
4. качеството на изпълнението;
5. състоянието на пазарите, в които предприятието извършва дейността си.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да създава процес за формулиране на стратегически цели и за тяхното
преобразуване в краткосрочни планове за
дейността.
Политика за управление на активите и
пасивите
Чл. 28. В политиката за управление на
риска застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да уреди най-малко следното във връзка с управлението на активите
и пасивите:
1. процедурата за идентифициране и оценка
на различните несъответствия между активи
и пасиви, най-малко по отношение на срокове
и валута;
2. техниките за намаляване на въздействието на несъответствията, които да се използват,
и на очаквания ефект на съответните техники
за намаляване на риска при управление на
активите и пасивите;
3. позволените, съзнателно допуснати несъответствия;
4. използваната методология и честотата
на стрес-тестовете и сценарийните тестове,
които се извършват.
Политика за управление на инвестиционния
риск
Чл. 29. (1) В политиката за управление на
риска застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да уреди по отношение на
инвестициите най-малко следното:
1. равнището на сигурност, качество, ликвидност и доходност, към които се стреми
застрахователят, съответно презастрахователят, по отношение на съвкупния портфейл от
активи и как планира да ги постигне;
2. количествени лимити по отношение на
активите и експозициите, включително задбалансовите експозиции, приети, за да помогнат
да се гарантира постигането на желаното
равнище на сигурност, качество, ликвидност,
доходност и наличност на портфейла;
3. равнището на наличността, към която се
стреми застрахователят, съответно презастрахователят, по отношение на целия портфейл
от активи и как планира да го постигне;
4. преценка на средата на финансовите
пазари;
5. условията, при които може да заложи
или даде назаем активи;
6. връзката между пазарния риск и други
рискове при неблагоприятни сценарии;
7. процедурата за подходящо оценяване и
проверка на инвестиционните активи;

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

8. процедурите за наблюдение на резултатите от инвестициите и преглед на политиката,
когато е необходимо;
9. как трябва да бъдат избрани активите
в най-добрия интерес на ползвателите на
застрахователни услуги.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, въвежда и наблюдава спазването
на количествени лимити по ал. 1, т. 2 по
отношение на всеки отделен клас активи,
контрагент, географска област или индустрия.
(3) Функцията по управление на риска на
застрахователя, съответно на презастрахователя, трябва да оцени дали количествените
лимити за инвестиции са подходящи, за да
може той да посреща задълженията си и да
осигури спазване на изискванията по чл. 124,
ал. 7 от Кодекса за застраховането, като за
целта редовно извършва необходимите стрестестове.
(4) За идентификация, измерване, наблюдение, управление и контрол на инвестиционните рискове застрахователят, съответно
презастрахователят, използва подходящи и
признати методи.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да въведе адекватни процедури за вътрешен контрол, за да гарантира,
че инвестиционната дейност се проследява и
че инвестициите се извършват при спазване
на принципите и процедурите, одобрени от
компетентния му орган. Тези процедури са
съобразени с рисковете, произтичащи от
инвестиционните дейности, вк лючително
рискове, свързани с координацията между
служителите, пряко ангажирани с обслужването на ползвателите на застрахователни
услуги, и другите служители, със спазване
на правилата за оторизация и на лимити за
търговия, със съглашения между страните,
у част ващи в т рансак ци я та, със своевременно документиране на транзакциите, с
удостоверяване на котираните цени или с
проследимостта.

3. преценка за равнището и за начина на
наблюдение на ликвидните активи, включително количествено изражение на потенциалните
разходи или финансови загуби, произтичащи
от неотложна продажба на активи;
4. идентификацията и разходите за алтернативни средства за финансиране;
5. преценка на въздействието върху ликвидността на очакваната нова дейност.
(2) Предприятието, начело на групата, създава организация за употребата на свободни
средства в различни предприятия в рамките
на групата, като контролира финансовото положение на всяко от тях и извършва редовни
стрес-тестове и тестове за прехвърлимостта
на средствата.

Политика за управление на ликвидния риск
Чл. 30. (1) В политиката за управление на
риска застрахователят, съответно презастрахователят, обхваща по отношение на ликвидния
риск най-малко следните елементи:
1. процедура за определяне на равнището
на несъответствие между входящите и изходящите парични потоци както по активите,
така и по пасивите, включително очакваните
парични потоци по пряко застраховане и
презастраховане, като претенции, предсрочно
прекратяване и откупуване;
2. преценка на общите ликвидни нужди в
краткосрочен и средносрочен план, включително предвиждане на достатъчно ликвидни
средства като подходящ буфер за предпазване
от недостиг на ликвидност;

Управление на инвестиционния риск
Чл. 32. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, разработва и прилага
собствен набор от ключови показатели за инвестиционния риск в съответствие с неговата
политика за управление на инвестиционния
риск и бизнес стратегия, така че да не зависи изцяло от информацията, предоставена
от трети лица, като финансови институции,
управители на активи и агенции за кредитен
рейтинг.
(2) Когато взема инвестиционни решения,
застрахователят с право на достъп до единния
пазар на Европейския съюз, съответно презастрахователят, взема предвид рисковете, свързани с инвестициите, без да разчита единствено
на това, че инвестиционният риск е обхванат

Раздел V
Принцип на разумния инвеститор и системата
на управление
Принцип на разумния инвеститор
Чл. 31. Застрахователят, съответно презастрахователят, спазва принципа на разумния
инвеститор, който включва:
1. полагане на дължима грижа в процеса на
разработване, приемане, прилагане и контрол
на инвестиционната стратегия с оглед на целите, заради които се управляват средствата,
и с оглед на резултатите;
2. осигуряване на съответните служители,
външни експерти или доставчици на услуги с
необходимите знания, умения и ангажираност,
като застрахователят, съответно презастрахователят:
а) гарантира тяхната квалификация и липса
на конфликт на интереси, и
б) създава условия за тяхното запознаване със спецификите и потребностите на
портфейла;
3. контрол върху дейността на лицата, на
които е възложено управлението на активи;
4. защита на интересите на ползвателите
на застрахователни услуги;
5. диверсификация.
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от капиталовите изисквания. Когато взема
инвестиционни решения, застрахователят без
право на достъп до единния пазар на Европейския съюз взема предвид рисковете, свързани
с инвестициите, без да разчита единствено на
това, че инвестиционният риск е обхванат от
количествените ограничения по глава седемнадесета от Кодекса за застраховането.
Оценка на необичайни инвестиционни
дейности
Чл. 33. (1) Преди извършване на инвестиция или инвестиционна дейност с необичайно
естество застрахователят, съответно презастрахователят, е длъжен да направи оценка
най-малко на:
1. своята способност да извърши и управлява инвестицията или инвестиционната
дейност;
2. рисковете, конкретно свързани с инвестицията или инвестиционната дейност, и
въздействието на инвестицията или инвестиционната дейност върху неговия рисков профил;
3. съответствието на инвестицията или
на инвестиционната дейност с интересите на
ползвателите на застрахователни услуги, с
ограниченията в отговорността, определени от
застрахователя, съответно презастрахователя,
и с ефективното управление на портфейла;
4. въздействието на тази инвестиция или
инвестиционна дейност върху качеството,
сигурността, ликвидността, доходността и
наличността на целия портфейл.
(2) За целите на настоящия член:
1. „инвестиция или инвестиционна дейност
с необичайно естество“ представлява такава
инвестиция или инвестиционна дейност, която
с оглед своя обем или сложност не се извършва
редовно в практиката на застрахователя или
на презастрахователя;
2. „инвестиционна дейност“ представлява
всяко действие, свързано с управлението на
инвестиция, включително продажба на кол
опция, даване на заем на ценна книга, емитиране на инструмент.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, разработва и прилага процедури,
които изискват при наличието на инвестиция
или инвестиционна дейност, свързана със
значителен риск или промяна в рисковия
профил, риск мениджърът на предприятието
да предоставя на компетентния орган информация за този риск или промяна в рисковия
профил на предприятието.
(4) Когато инвестиция или инвестиционна
дейност води до съществен риск, променящ
съществено рисковия профил, застрахователят, съответно презастрахователят, извършва
СОРП преди предприемането на инвестицията
или дейността.
Сигурност, качество, ликвидност и доходност
на инвестиционните портфейли
Чл. 34. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, е длъжен редовно да преглежда и наблюдава сигурността, качеството,
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ликвидността и доходността на съвкупния
портфейл, като най-малко взема предвид:
1. всяко ограничение на задълженията,
включително гаранции за застраховащите,
застрахованите или ползващите се лица, и
всяка публично оповестена политика по отношение на бъдещи дискреционни плащания
и обоснованите очаквания на застраховащите, застрахованите или ползващите се лица,
когато е уместно;
2. равнището и същността на рисковете,
които желае да поеме;
3. равнището на диверсификация на съв
купния портфейл;
4. характеристиките на активите, включително:
а) кредитно качество на контрагентите;
б) ликвидност;
в) дали са материални или нематериални;
г) устойчивост;
д) наличие и качество на обезпечение или
други активи за гарантиране на активите;
е) коефициент дълг/капитал или тежести;
ж) траншове;
5. събития, които имат възможност да
променят характеристиките на инвестициите, включително всякакви гаранции, или да
засегнат стойността на активите;
6. проблеми, свързани с локализирането и
наличността на активите, включително:
а) непрехвърляемост;
б) правни проблеми в други държави;
в) проблеми, свързани с валутни режими;
г) риск, свързан с попечителя;
д) предоставяне в заем или обременяване
с множество обезпечения.
(2) Когато конкретна инвестиция не отговаря на всички характеристики на сигурност,
качество, ликвидност и доходност, застрахователят, съответно презастрахователят, може да
я запази само ако тя допринася за сигурността,
качеството, ликвидността и доходността на
портфейла като цяло.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя измерими показатели за
преценка на спазването на изискванията за
сигурност, качество, ликвидност и доходност
по отношение на различните категории активи.
Активи, които не отговарят на измеримите
показатели, трябва да бъдат поддържани на
разумни нива.
(4) Застрахователят, съответно презастраховател ят, т рябва да определ я вът решни
лимити относно броя, обема и сроковете на
заеми на активи или репо-сделки и обос
новава необходимостта от такива сделки с
оглед бизнес стратегията си и управлението
на рисковете и ликвидността си.
Доходност
Чл. 35. Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да установява целеви
стойности на очакваната възвръщаемост от
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своите инвестиции, като взема предвид необходимостта от получаване на устойчив доход
от своя портфейл от активи, за да отговаря на
обоснованите очаквания на застраховащите,
застрахованите или ползващите се лица.
Конфликт на интереси
Чл. 36. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да определя в своята
инвестиционна политика как идентифицира
и управлява конфликтите на интереси, които
възникват по отношение на инвестициите,
независимо дали възникват в застрахователя,
съответно в презастрахователя, или в лицето,
което управлява съответните активи. Застраховател ят, съответно презаст раховател ят,
трябва да документира предприетите действия
за управление на тези конфликти.
(2) Конфликт на интереси по смисъла на
ал. 1 е налице, когато застрахователят, съответно презастрахователят, има стимул да
инвестира в активи, които не съответстват
на целите на договорите в застрахователния
портфейл или на най-добрия интерес на ползвателите на застрахователни услуги.
(3) Не се допуска поемането на задължения
за инвестиции в активи на предприятие майка
или на други предприятия в групата, когато
инвестицията не съответства на изискванията
на чл. 124 от Кодекса за застраховането.
Застраховки, свързани с дялове в инвестицио
нен фонд и свързани с индекс
Чл. 37. (1) Застрахователят трябва да гарантира, че избира инвестициите по повод
застраховки, свързани с дялове в инвестиционен фонд, или застраховки, свързани с
индекс, в най-добрия интерес на ползвателите
на застрахователни услуги, като взема предвид
всички оповестени цели в техните полици.
(2) При дейности, свързани с дялове или акции в предприятия за колективно инвестиране
или със стойността на активи, включени във
вътрешен фонд, притежаван от застрахователя,
застрахователят трябва да отчита и управлява ограниченията по повод на застраховки,
свързани с такива дялове, акции или активи
като ограничения в тяхната ликвидност, както и наличието на договорни или законови
ограничения за тяхното прехвърляне.
(3) Застрахователят трябва да преценява
ликвидния риск на дяловете или акциите в
предприятията за колективно инвестиране
в прехвърляеми ценни книжа, съответно на
активите във вътрешните фондове, с които
са свързани застраховките, като:
1. взема предвид възможността на ползвателите на застрахователни услуги да откупят
своите застраховки в рамките на периода за
предизвестие;
2. гарантира, че тези д ялове, ак ции в
предприятия за колективно инвестиране или
стойността на активи, включени във вътреш-
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ни фондове, притежавани от застрахователя,
са достатъчно ликвидни, така че позволяват
закупуването и продажбата да се извършва
синхронизирано с получаване на застрахователните премии, съответно с откупуването
на застраховките;
3. отчита интересите на останалите ползватели на застрахователни услуги в случаите,
когато определени дялове, акции или активи
във вътрешни фондове не могат да се продадат
своевременно или по справедлива цена, за да
се осигури заплащането на откупни стойности,
в резултат на което общият портфейл би се
дебалансирал и не би съответствал на рисковия профил, оповестен пред ползвателите
на застрахователни услуги.
Активи, които не са допуснати до търговия
на регулиран финансов пазар
Чл. 38. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, прилага, управлява, наблюдава и контролира процедурите по отношение
на инвестиции, които не са допуснати до
търговия на регулиран пазар, или на сложни
продукти, които трудно се оценяват.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, третира активите, допуснати до
търговия, които не се търгуват или се търгуват
нередовно, като активи, които не са допуснати
до търговия на регулиран пазар.
(3) Когато се прилага оценка на активи,
основана на модел (mark-to-model), функцията
по управление на риска отговаря за одоб
ряването и прегледа на модела, след като
приложи независима проверка на цените и
стрес-тестване. Застрахователят, съответно
презастрахователят, преценява периодично
необходимостта от разработване на резервни
модели за оценка за сложните или потенциално неликвидни инструменти. Тези модели се
сравняват, екстраполират или изчисляват по
друг начин, основан във възможно най-голяма
степен на пазарни данни. Застрахователят,
съответно презастрахователят, използва максимално подлежащи на наблюдение данни.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да разполага с експертен
капацитет, за да разбира, управлява и контролира структурирани продукти и присъщите
им рискове, както и да разработва процедури
за оценка на рисковете, свързани с такива
продукти.
Деривати
Чл. 39. (1) Когато използва деривати или
други финансови инструменти с подобни характеристики или ефекти, застрахователят,
съответно презастрахователят:
1. въвежда процедури за оценка на стратегията за използване на такива продукти;
2. въвежда принципи на управлението на
риска, които да бъдат прилагани спрямо тях;
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3. прилага процедурите в съответствие със
своята политика за управление на риска на
инвестициите, за да наблюдава поведението
на тези продукти.
(2) При използването на деривати, кои т о могат да п редизвикат заг уби, кои т о
са значително по-големи от първоначално
договорените, застраховател ят, съответно
презастрахователят, оценява структурата на
целия портфейл и дали тя създава ситуация, в
която възможната загуба може да бъде твърде
голяма спрямо ограниченията на портфейла.
(3) Ког ат о с е и зпо л зв ат де ри в ат и з а
улесняване на ефективното управление на
портфейла, застрахователят, съответно презастрахователят, показва по какъв начин
качеството, сигурността, ликвидността или
доходността на целия портфейл се е подоб
рила без значително влошаване на някоя от
тези характеристики.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, използва деривати като хеджиращ
инструмент по начин, който не създава допълнителни рискове, които не са били предварително оценени.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, документира обосновката и демонстрира ефективното прехвърляне на риска,
полу чено чрез използването на деривати,
когато се използват деривати с цел принос
към намаляването на рисковете или като
техника за намаляване на риска.
(6) Когато застраховател използва деривати
като част от активите или пасивите, държани във връзка с плащания към застраховани
лица, които носят риска от инвестицията, като
инвестиционна стратегия, а не с цел принос
към намаляването на инвестиционните рис
кове или за повишаване ефективността на
управлението на портфейла, застрахователят
отразява увеличените рискове, произтичащи
от такива трансакции, при осъществяването
на контрола върху тях.
Секюритизирани инструменти
Чл. 40. Когато застрахователят, съответно
презастраховател ят, инвестира в сек юритизирани инструменти, той гарантира, че
собствените му интереси и интересите на
инициатора или спонсора по отношение на
секюритизираните активи са добре разбрани
и съгласувани, като:
1. се уверява, че инициаторът не сключва
сделки единствено като брокер по тези сделки;
2. познава целите на инициатора, и поконкретно се уверява, че най-малко активите
не са секюритизирани, защото условията на
пазара по отношение на тях са станали порискови;
3. предприема една или повече от следните
мерки, за да се увери, че е налице съгласуваност на интересите, а именно:
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а) извършва комплексна проверка (due
diligence), включително анализ на рисковете
от предложените секюритизирани инвестиции;
б) уверява се, че инициаторът е предоставил на застрахователя, съответно на презастрахователя, документацията, уреждаща
инвестицията, че издаващото дружество ще
запази текущо нетен икономически интерес,
който във всеки случай няма да бъде по-малък
от съответен предварително определен дял;
в) уверява се, че инициаторът отговаря на
следните критерии: издаващото дружество
или, където е приложимо, спонсорът финансира трансакцията на базата на надеждни и
ясно определени критерии и ясно установява
процеса за одобряване, изменение, подновяване и рефинансиране на секюритизираните
активи спрямо експозициите, подлежащи на
секюритизиране, ако те се прилагат спрямо
експозициите, които все още не са секюритизирани;
г) проверява, че инициаторът или, където е
приложимо, спонсорът разполага с ефективни
системи за текущо управление и контрол на
своите активи, портфейли, носещи риск и
експозиции;
д) проверява, че инициаторът или, където
е приложимо, спонсорът адекватно диверсифицира всеки портфейл от активи съобразно
целевия си пазар и общата кредитна стратегия;
е) гарантира, че инициаторът или, където
е приложимо, спонсорът осигурява свободен
достъп до всякаква относима информация,
необходима на застрахователя, съответно на
презастрахователя, за целите на спазването
на нормативните изисквания;
ж) проверява дали инициаторът или, където
е приложимо, спонсорът разполага с писмена
политика относно риска, свързан с активи,
която включва неговата рискова стратегия и
политика за провизиране, както и проверява
как той измерва, проследява и контролира
този риск;
з) гарантира, че инициаторът или, където
е приложимо, спонсорът разкрива равнището
на задържания нетен икономически интерес,
а също така всякакви мерки, които могат да
поставят под съмнение задържането на минималния изискван икономически интерес.
Раздел VІ
Изисквания за собствени средства и системата
на управление
Политика за управление на капитала
Чл. 41. (1) Застрахователят с право на
достъп до единния пазар на Европейския
съюз, съответно презастрахователят, приема
политика за управление на капитала, която
включва описание на процедурите, за да:
1. гарантира, че елементите от собствени
средства както при емитирането, така и впос
ледствие, са класифицирани в съответствие
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с характеристиките в чл. 71, 73, 75 и 77 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;
2. наблюдава ред по ред емитирането на
елементи от собствени средства в съответствие със средносрочния план за управление
на капитала и гарантира преди емитирането
на елемент от собствени средства, че същият
може трайно да удовлетвори критериите за
съответния ред;
3. наблюдава елементите от собствени
средства да не са обременени в резултат на
каквито и да било споразумения или свързани
трансакции, или като следствие от групова
структура, което би могло да влоши тяхната
ефикасност като капитал;
4. гаран т и ра, че дейст ви я та, кои то се
изискват или се допускат съгласно договорни
клаузи или нормативни разпоредби, регламентиращи елементите от собствени средства, са
започнати и завършени навреме;
5. гарантира, че елементите от допълнителни собствени средства могат да бъдат и са
поискани навреме в случай на необходимост;
6. идентифицира и документира всички
споразумения, нормативни разпоредби или
продукти, които водят до възникването на
обособени средства, и гарантира, че са направени съответните изчисления и корекции при
определянето на капиталовото изискване за
платежоспособност и на собствените средства;
7. гарантира, че договорните условия, които
уреждат елементите от собствени средства,
са ясни и недвусмислени в съответствие с
критериите за класифициране по редове;
8. гарантира, че всяка политика или дек
ларация по отношение на дивиденти от обикновени акции се вземат предвид при разглеждане на капиталовата позиция и оценката на
очакваните дивиденти;
9. идентифицира и документира случаите,
в които разпределение на дивиденти и други
плащания по елементи от собствени средства
от първи ред може да бъде отказано по преценка на застрахователя;
10. идентифицира, документира и прилага
случаите, в които разпределение по елемент от
собствени средства трябва да бъде отложено
или отказано в съответствие с чл. 71, параграф 1, буква „л“ и чл. 73, параграф 1, буква
„ж“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;
11. идентифицира степента, в която застрахователят, съответно презастрахователят, се
ползва от елементи от собствени средства,
които са обект на преходните разпоредби на
Кодекса за застраховането;
12. гарантира, че начинът, по който оперират по време на сътресение елементите,
включени в собствени средства по силата
на преходните разпоредби на Кодекса за застраховането, и в частност начинът, по който
тези елементи покриват загубите, подлежи
на оценка и че ако е необходимо, се взема
предвид при СОРП.
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(2) Застрахователят без право на достъп до
единния пазар на Европейския съюз създава
политика за управление на капитала, която
включва описание на процедурите, за да:
1. гарантира, че елементите от собствени средства както при емитирането, така и
впоследствие отговарят на изискванията на
глава седма от Наредба № 51 от 28.04.2016 г.
за собствените средства и за изискванията
за платежоспособност на застрахователите,
презастрахователите и групите застрахователи
и презастрахователи (ДВ, бр. 38 от 2016 г.),
наричана по-нататък „Наредба № 51“;
2. наблюдава емитирането на елементи
от собствени средства и гарантира преди
емитирането на елемент от собствени средства, че същият може трайно да удовлетвори
изискванията на глава седма от Наредба № 51;
3. наблюдава елементите от собствени
средства да не са обременени в резултат на
каквито и да било споразумения или свързани
трансакции, или като следствие от групова
структура, което би могло да влоши тяхната
ефикасност като капитал;
4. гаран т и ра, че дейст ви я та, кои то се
изискват или се допускат съгласно договорни
клаузи или нормативни разпоредби, регламентиращи елементите от собствени средства, са
започнати и завършени навреме;
5. гарантира, че договорните условия, които
уреждат елементите от собствени средства,
са ясни и недвусмислени в съответствие с
критериите на глава седма от Наредба № 51;
6. гарантира, че всяка политика или дек
ларация по отношение на дивиденти от обикновени акции се вземат предвид при разглеждане на капиталовата позиция и оценката на
очакваните дивиденти;
7. идентифицира и документира случаите,
в които разпределение на дивиденти и други
плащания по елементи от собствени средства може да бъде отказано по преценка на
застрахователя;
8. идентифицира, документира и прилага
случаите, в които разпределение по елемент
от собствени средства трябва да бъде отложено
или отказано.
(3) Политиката за управление на капитала
на застрахователя, съответно на презастрахователя, следва да предвижда, че в условията
на извънредни обстоятелства (криза, пандемия или други), установени или обявени от
компетентните органи в Република България
и във връзка с които са издадени препоръки
или са отправени изявления от Европейската
комисия, Европейския орган по застраховане
и професионално пенсионно осигуряване или
от Европейския съвет за системен риск, или
са издадени указания от комисията, застрахователят, съответно презастрахователят:
1. прилага повишени изисквания за предпазливост при разпределяне на дивиденти,
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при обратно изкупуване на акции или при
изплащане на променливи възнаграждения, и
2. извършва оценка на съвкупните нужди
от капитал, като:
а) взема предвид степента на несигурност
относно дълбочината, големината и продължителността на въздействието на извънредните
обстоятелства върху финансовите пазари и
върху икономиката и последиците от тази
несигурност върху бизнес модела и платежо
способността, ликвидността и финансовото
си състояние;
б) предвижда прагове на предпазливост,
под които всякакви разпределения на дивиденти, обратно изкупуване на акции или
изплащане на променливи възнаграждения
се преустановяват.
Средносрочен план за управление на капитала
Чл. 42. (1) Застрахователят с право на
достъп до единния пазар на Европейския
съюз, съответно презастрахователят, разработва средносрочен план за управление на
капитала, който се приема и контролира от
компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, и който включва
най-малко съображения за следното:
1. планирано емитиране на капитал;
2. матуритета на елементите от собствените
средства, който включва както договорения
матуритет, така и възможността за предсрочно
изплащане или обратно изкупуване, свързани
с елементите на собствените средства на застрахователя, съответно на презастрахователя;
3. резултата от направените прогнози в
СОРП;
4. начина, по който всяко едно емитиране,
обратно изкупуване или изплащане, или друга
промяна в оценката на елемент от собствените средства засяга прилагането на лимитите
спрямо редовете;
5. начина, по който прилагането на политиката за разпределението се отразява върху
собствените средства;
6. въздействието на края на преходния
период.
(2) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, контролира
разработването и спазването на средносрочния
план за управление на капитала.
(3) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, преразглежда
плана най-малко, когато:
1. бизнес моделът на предприятието се
променя или прогнозите за потребностите
от капитал се окажат неточни;
2. се налага често емитиране, обратно
изкупуване или изплащане на капитал или
са налице други фактори, засягащи достатъчността на собствените средства, в това число
и при загуби от дейността;
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3. покритието на капиталовото изискване
за платежоспособност показва тенденция към
намаляване и когато заключенията на СОРП
обосновават необходимост та от по-гол ям
размер на собствените средства.
(4) Застрахователят без право на достъп до
единния пазар на Европейския съюз може да
разработи средносрочен план за управление
на капитала.
Раздел VІІ
Вътрешен контрол
Среда за вътрешен контрол
Чл. 43. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, утвърждава значението
на извършването на подходящ вътрешен контрол, като гарантира, че всички служители
са запознати със своята роля в системата за
вътрешен контрол. Застрахователят, съответно презастрахователят, разработва и прилага
контролни дейности, които са съизмерими
с рисковете, произтичащи от дейностите и
процесите, които са обект на контрол.
(2) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, приема политиката за вътрешен контрол, като предвижда
средствата за нейното ефективно прилагане
от изпълнителното ръководство и от служителите на ръководни длъжности.
(3) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, в рамките на
системата за вътрешен контрол предвижда:
1. контролни механизми на различни равнища на организационната и управленската
структура, за различни периоди от време и
с различна степен на подробност съобразно
конкретните потребности;
2. набор контролни дейности, които да се
извършват в различните звена на предприятието;
3. мерки за защита на данните, подходящи
контроли за сигурност, контроли за достъп до
компютърни системи и данни за осигуряване
целостта на регистри и информация и други
мерки по глава четвърта;
4. мерки за идентифициране и управление
на потенциални конфликти на интереси.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, осигурява последователното прилагане на системите за
вътрешен контрол в цялата група.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, гарантира, че в
рамките на системата на управление на равнище на групата концентрацията на рискове
и сделките в рамките на групата адекватно
се оценяват, проследяват и отчитат, както и
че се вземат предвид за целите на оценката
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на взаимовръзките и взаимозависимостите в
рамките на групата.
Наблюдение и докладване
Чл. 44. (1) В рамките на системата за вът
решен контрол застрахователят, съответно
презастрахователят, установява механизъм за
наблюдение и докладване, който осигурява на
компетентния орган необходимата за вземане
на решения информация.
(2) Информаци ята в информационната
система по чл. 114 от Кодекса за застрахова не т о т рябва да п ри т еж а ва след н и т е
характеристики:
1. пълнота – да обхваща всички аспекти на
предприятието по отношение на количество
и качество, включително показатели, които
могат да имат преки или косвени последици
върху стратегическото планиране на дейността;
2. надеждност – да е проверена при получаване и във всеки случай преди нейното
използване;
3. яснота – да е представена по начин, който е лесен за тълкуване, като се гарантира и
яснотата на основните є компоненти;
4. последователност – да е регистрирана по
методи, които я правят съпоставима;
5. навременност – да е на разположение
незабавно, за да съдейства на ефективните
процеси на вземане на решения и да позволи
на предприятието да прогнозира и реагира
своевременно на бъдещи събития;
6. относимост – да е пряко свързана с целта, за която е поискана, и непрекъснато да се
преразглежда и разширява, за да се гарантира,
че отговаря на нуждите на предприятието.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят:
1. определя ред и форми за отчитане изпълнението на целите и задачите, както и на
съществените рискове, свързани с дейността;
2. създава стимули за своевременност,
точност и пълнота на отчитането, както и
за подаване на предложения за подобряване
на дейността;
3. създава стимули за отчитане на неблагоприятни новини към висшестоящите звена
на организационната структура и за избягване
блокирането на негативна информация по
линиите на отчетност;
4. въвежда механизми и процедури за разкриване на слабости.
Функция за съответствие
Чл. 45. (1) Функцията за съответствие в застрахователя, съответно в презастрахователя,
разработва и прилага политика за съответствие
по чл. 270, параграф 1 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35, представя я за одобряване на
компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, и я преразглежда
ежегодно.
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(2) Освен установеното в чл. 270, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35
политиката по ал. 1 урежда реда, начина и
методите за осъществяване на функциите по
чл. 93, ал. 1 от Кодекса за застраховането.
(3) Годишният отчет на ръководителя на
функцията за съответствие по чл. 94, ал. 2 от
Кодекса за застраховането трябва да съдържа
най-малко:
1. информация за изпълнението на плана
за съответствие по чл. 270, параграф 1 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;
2. анализ и оценка по чл. 93, ал. 1, т. 2 и
3 от Кодекса за застраховането;
3. оценката за адекватността на мерките по
чл. 270, параграф 2 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35.
(4) Ръководителят на функцията за съответствие задължително информира заместник-председателя на основание чл. 94, ал. 3
от Кодекса за застраховането, когато не са
предприети адекватни действия по отстраняването на констатираните от функцията
нарушения и слабости в срок повече от 3
месеца от датата на уведомяване на компетентния орган на застрахователя, съответно на
презастрахователя, или когато нарушенията и
слабостите не са отстранени в продължение на
повече от 12 месеца от датата на уведомяване
на компетентния орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя.
Раздел VІІІ
Функция по вътрешен одит
Независимост на функцията по вътрешен
одит и избягване на конфликт на интереси
Чл. 46. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, гарантира, че функцията
по вътрешен одит е обективна и независима,
не извършва оперативни функции в предприятието и не е изложена на неправомерно
влияние от други функции, включително от
другите ключови функции.
(2) При наличие на предпоставките по
чл. 271, параграф 2 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35 осъществяването на функцията
по вътрешен одит може да бъде комбинирано с някоя от другите ключови функции
по чл. 78, ал. 1, т. 1, 2 или 4 от Кодекса за
застраховането само ако рисковият профил
на застрахователя, съответно на презастрахователя, не включва значителни или сложни
рискове, включително ако предприятието
записва стандартни застраховки, обемът на
дейността е незначителен и неговите инвестиции не включват комплексни продукти. За
целите на прилагането на чл. 271, параграф
2, буква „в“ от Делегиран регламент (ЕС)
2015/35 разходите за издръжка на лицата,
осъществяващи функцията по вътрешен одит,
които не извършват други ключови функции,
са непропорционални, когато застраховате-
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лят докаже, че всяко друго решение освен
комбиниране с друга ключова функция би
довело до административни разходи, които
предприятието не би могло да понесе.
(3) Комбиниране на функцията по вътрешен одит с оперативни функции в застрахователя, съответно в презастрахователя, не
се допуска.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, гарантира, че при извършване на
одит и при оценяване и докладване на резултатите от одита функцията по вътрешен
одит не е предмет на въздействие от страна
на управителния орган, което може да накърни нейната независимост, обективност и
безпристрастност.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, предприема адекватни мерки, за
да намали риска от конфликт на интереси
във връзка с осъществяването на функцията
по вътрешен одит, като може да предвиди
ротация на персонала, възлагане на ангажимента на повече от един служител в звеното
за вътрешен одит, преглед на дейността от
друг служител в рамките на звеното за вът
решен одит или други подходящи мерки в
зависимост от ресурсите на предприятието.
(6) Функцията по вътрешен одит и вътрешните одитори осъществяват дейността си в
съответствие със стандарти за професионална
практика по вътрешен одит и етичен кодекс.
(7) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да гарантира, че вътрешните одитори няма да одитират дейности или
функции, които са изпълнявали във времевия
период, който е предмет на одита.
(8) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да гарантира, че функцията
по вътрешен одит планира и осъществява
независимо дейността си в рамките на предприятието и свободно докладва резултатите
и оценките си.
(9) Вътрешните одитори следва да притежават:
1. професионални умения в областта на
стандартите за професионална практика по
вътрешен одит, процедурите и техниките за
извършване на одит;
2. познания и опит в областта на счетоводните стандарти;
3. познания за принципите на корпоративно
управление, управление на риска и добрата
застрахователна практика.
(10) От вътрешните одитори се изисква да:
1. прилагат стандартите за професионална
практика по вътрешен одит;
2. се ръководят от установените с етичния
кодекс правила;
3. бъдат честни, обективни, усърдни и
лоялни;
4. умеят да контактуват и работят с хора.
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Политика за вътрешен одит
Чл. 47. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да уреди в политиката
за вътрешен одит най-малко следното:
1. условията и реда, при които от функцията по вътрешен одит може да бъде поискано
становище или съдействие или изпълнение на
други специални задачи;
2. където е уместно, критериите за ротация
на задачите на служителите, заети с извършването на вътрешния одит.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, гарантира, че
одитната политика на равнище група описва
начина, по който функцията по вътрешен одит:
1. координира дейността по вътрешен одит
в рамките на групата;
2. осигурява съответствие с изискванията
на вътрешния одит на равнище група.
(3) Функцията по вътрешен одит разработва
политиката за вътрешен одит и я предоставя
на компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, за одобряване.
План за извършване на одитните проверки
Чл. 48. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, гарантира, че планът за
извършване на одитните проверки по чл. 96,
ал. 1 от Кодекса за застраховането:
1. се основава на методичен анализ на
риска, който взема предвид всички дейности
и цялостната система на управление, както
и очакваното развитие на дейностите и иновациите;
2. покрива всички значими дейности, които трябва да бъдат прегледани в рамките на
разумен период от време.
(2) Годишният план за извършване на
одитните проверки, оценката на необходимите
ресурси, както и допълнително възникнали
съществени промени в тях се изготвят от ръководителя на функцията по вътрешен одит на
застрахователя, съответно презастрахователя,
и се предоставят на компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
определен с политиката за вътрешния одит.
(3) Функцията по вътрешен одит изготвя
план за всеки одитен ангажимент, който
включва обхват, времетраене, цели, описание
на дейностите, които са необходими за постигането им и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента. Съобразно
констатациите по време на одитната дейност
планът за вътрешния одит може да се изменя и
допълва през периода на неговото изпълнение.
Задачи на функцията по вътрешен одит
Чл. 49. (1) За всяка извършена одитна
проверка се изготвя одитен доклад, в който
се отразяват основните констатации на вът
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решния одитор, като се откроява значимостта
на констатираните слабости и важността на
направените препоръки.
(2) Одитният доклад по ал. 1 съдържа:
1. констатации за всякакви слабости по
отношение ефективността и адекватността
на системата за вътрешен контрол;
2. констатации относно съществени слабос
ти по отношение спазването на вътрешните
политики, процедури и процеси;
3. констатации за други слабости по преценка на вътрешния одитор;
4. констатации по какъв начин са били
отразени предходни констатации и препоръки
на вътрешния одит, ако това е приложимо;
5. препоръки за преодоляване на констатираните слабости и относно лицата, които
следва да предприемат мерки за преодоляването им.
(3) Одитният доклад се връчва на одитираното звено и на висшестоящите му звена
съгласно организационната структура и на
компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който определя
окончателно мерките за преодоляване на
констатираните слабости, както и звената и
лицата в рамките на предприятието, които
да предприемат набелязаните мерки.
(4) Функцията по вътрешен одит разработва подходящи процедури за проверка и
документиране на спазването на препоръките,
направени в одитните доклади.
(5) Годишният отчет на функцията по
вътрешен одит по чл. 96, ал. 3 от Кодекса за
застраховането трябва да включва констатираните слабости и недостатъци, предвидения
срок за тяхното отстраняване, както и информация относно изпълнението на предишни
одитни препоръки.
(6) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, трябва перио
дично да обсъжда организацията, одитния
план, адекватността на ресурсите за постигане
на целите на вътрешния одит, както и обобщените резултати и препоръки на функцията
по вътрешен одит и тяхното изпълнение.
Документиране на вътрешния одит
Чл. 50. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, трябва да създаде организация за документиране на дейността на
функцията по вътрешен одит по начин, който
позволява да се извърши оценка на нейната
ефективност.
(2) За всяка одитна проверка се изготвя
досие, съдържащо опис на разгледаните документи, другата информация, събрана в хода на
одитните процедури, констатациите и препоръките на вътрешните одитори. Към досието
се прилагат възраженията на одитираните
звена, взетите решения на компетентния орган
в резултат на констатациите и препоръките и
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информация за предприетите мерки в отговор
на констатациите и препоръките.
(3) Извършен и т е од и т н и п роверк и се
документират така, че да е възможно да се
проследят изпълнението на отправените от
вътрешните одитори препоръки и отстраняването на констатираните от тях слабости.
(4) Всяко досие по ал. 2 се съхранява за
период от 5 години от датата на изготвяне на
одитния доклад.
(5) Функцията по вътрешен одит води
регистър на извършените одитни проверки и
на досиетата по тях.
Раздел ІХ
Актюерска функция
Задачи на актюерската функция
Чл. 51. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, предприема подходящи
мерки, насочени към предотвратяване на
евентуални конфликти на интереси, ако реши
да добави допълнителни задачи или дейности
към задачите и дейностите на отговорния
актюер.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, гарантира, че процесът по изчисляване
на техническите резерви е разграничен от
процеса по проверка и валидиране на изчислението и че двата процеса са независими,
като се избягват конфликти на интереси.
Степента на разграничаване на задълженията
по изчисляване на техническите резерви и по
тяхната проверка трябва да бъде пропорционална на естеството, мащаба и сложността на
рисковете при изчисляване на техническите
резерви, като при застраховател, съответно
презаст раховател, който не представл ява
малко или средно предприятие по смисъла на
Закона за малките и средните предприятия
и не е част от група, не се допуска лицето,
което извършва проверка на изчислението на
техническите резерви, да има ангажименти
относно самото им изчисление.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, изисква от актюерската функция на равнище група да дава
становище относно:
1. подписваческите рискове на равнище
група;
2. управлението на активите и пасивите;
3. състоянието на платежоспособността на
равнище група;
4. перспективите във връзка с платежоспособността на групата, в това число относно
стрес-тестове на равнище на група;
5. разпределение на дивиденти и дискреционни плащания;
6. подписваческите политики;
7. политиката за презастраховане и програмата за презастраховане за групата като
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цяло, както и относно другите техники за
намаляване на риска;
8. достатъчността на премиите и справедливостта на дискреционните плащания или
на методологията за тяхното определяне.
Координиране на изчисляването на техничес
ките резерви
Чл. 52. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, изисква от отговорния
актюер да идентифицира всяко несъответствие
с нормативните изисквания за изчисляване на
техническите резерви и да предлага корекции,
когато е необходимо.
(2) Задължението на отговорния актюер за
координация на изчислението на техническите
резерви по чл. 100, ал. 1, т. 1 от Кодекса за
застраховането включва също така:
1. осигуряване на адекватността на използваните методологии и на стоящите в основата
им модели, включително на направените
допускания в процеса на изчисляване на
техническите резерви;
2. оценка на достатъчността и качеството
на данните, използвани за изчисляване на
техническите резерви.
(3) Отговорният актюер проверява методологиите за изчисляване на техническите
резерви, като извършва обратно тестване на
базата на данни за предходни периоди и като
отчита промените във времето.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, изисква разяснения от отговорния
актюер относно всички съществени ефекти
върху размера на техническите резерви, произтичащи от промени в информацията, методологиите или допусканията между датите
за оценяване.
Качество на данните
Чл. 53. (1) Отговорният актюер трябва
да оценява съответствието на вътрешните и
външните данни, използвани при изчисляването на техническите резерви, със стандартите
за качество на данните по чл. 162 от Кодекса за застраховането във връзка с чл. 19 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Когато е
уместно, отговорният актюер дава препоръки
относно вътрешните процедури за подобряване на качеството на данните, така че да
се гарантира, че застрахователят, съответно
презастрахователят, е в състояние да спази
тези стандарти.
(2) При оценка на пригодността на сегментацията на застрахователните задължения на
застрахователя, съответно на презастрахователя, в хомогенни групи отговорният актюер
взема предвид всяко ограничение на данните,
в това число недостатъчна подробност или
недостатъчно количество. Подходящо равнище
на подробност на данните е налице тогава,
когато е възможно да се установят тенденции,
засягащи различните фактори на риска, и се
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гарантира наличието на достатъчно данни, за
да се осигури прилагането на методологиите
и статистически анализ.
(3) Отговорният актюер съгласува всички
относими пазарни данни, които се използват
за моделиране на задълженията на застрахователя, съответно на презастрахователя, и
гарантира, че тези данни са адекватно интегрирани в модела.
(4) Отговорният актюер извършва съпоставката и проверката на техническите резерви
спрямо практическите резултати и предлага
решения в случай на установяване на съществени разлики, в това число промени в
допусканията или методологиите.
(5) При съществена несигурност относно
точността на данните отговорният актюер
изготвя доклад, в който описва несигурността и обяснява всеки подход, предприет във
връзка с несигурността при изчисляване на
техническите резерви.
(6) Отговорният актюер на застрахователя
без право на достъп до единния пазар на Европейския съюз трябва да оценява съответствието
на вътрешните и външните данни, използвани
при изчисляването на техническите резерви,
със стандартите за качество на данните по
глава втора от Наредба № 53 от 23.12.2016 г.
за изискванията към отчетността, оценката
на активите и пасивите и образуването на
техническите резерви на застрахователите,
презастрахователите и Гаранционния фонд
(ДВ, бр. 6 от 2017 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 53“.
Съпоставка спрямо практически резултати
Чл. 54. (1) Застрахователят с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз,
съответно презастрахователят, гарантира, че
отговорният актюер докладва на компетентния
орган за всички съществени отклонения на
практическите резултати спрямо най-добрата
прогнозна оценка.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа анализ на
причините за отклоненията и ако е уместно,
предлага промени в допусканията и модификации на модела за оценяване с цел подобряване изчислението на най-добрата прогнозна
оценка заедно с доказателства и мотиви,
обосноваващи предложените промени.
(3) При прилагане на подход към всеки
отделен случай по чл. 162, ал. 2 от Кодекса за
застраховането при изчисление на най-добрата
прогнозна оценка отговорният актюер описва
обосновката относно използваните допускания
и обяснява как най-добрата прогнозна оценка
е изчислена в съответствие с нормативните
изисквания.
(4) Застрахователят без право на достъп до
единния пазар на Европейския съюз гарантира,
че отговорният актюер докладва на компетентния орган за всички съществени отклонения на
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практическите резултати спрямо изчислението
на техническите резерви. Докладът съдържа
анализ на причините за отклоненията и ако
е уместно, предлага промени в допусканията
и модификации на модела за оценяване с цел
подобряване изчислението на техническите
резерви заедно с доказателства и мотиви,
обосноваващи предложените промени.
Подписваческа политика и презастраховател
ни договори
Чл. 55. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, изисква от отговорния актюер
при предоставянето на становището относно
подписваческата политика и презастрахователните договори да отчете взаимовръзките
между тях и техническите резерви и където
е уместно, да предостави препоръки относно
подходящи стратегии, които предприятието
да следва в тези области.
(2) В допълнение към изискванията по
чл. 272, параграф 6 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35 отговорният актюер на застраховател с право на достъп до единния пазар
на Европейския съюз в становището относно
общата подписваческа политика обсъжда и
следните въпроси:
1. дали ценообразуването по застрахователните продукти съответства на политиката на
предприятието за поемане на рискове;
2. главните рискови фактори, влияещи върху доходността на дейността, която предстои
да бъде записана през следващата година,
вк лючително потенциа лното въздействие
върху бъдещата доходност на външни фактори, като инфлация, правен риск, промени в
обема на извършваната дейност и промени в
пазарната среда;
3. когато е приложимо, възможното финансово въздействие на планирани съществени
промени в условията по застрахователните
(презастрахователните) договори;
4. степента на възможни отклонения от
оценката на очакваната доходност;
5. съвместимостта на тази степен на възможни отклонения с рисковата стратегия на
застрахователя (презастрахователя).
(3) Обхватът на становището относно общата подписваческа политика се определя от
относимостта на информацията за целите на
преразглеждането на тази политика от компетентния орган на застрахователя, съответно
на презастрахователя, и не е необходимо да
обхваща всичките нейни елементи.
(4) Отговорният актюер в становището относно адекватността на презастрахователните
договори може да обсъди и следните въпроси:
1. съответствието на презастрахователните
договори на застрахователя, съответно на
презастрахователя, с рисковата му стратегия;
2. ефек та на п резас т ра хова нет о върх у
определянето на техническите резерви след
приспадане на презастраховането;
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3. ефективността на презастрахователните
договори на застрахователя, съответно на
презастрахователя, за намаляване на променливостта на неговите собствени средства.
(5) В становището относно адекватността
на презастрахователните договори отговорният актюер включва оценка на това, как
п резаст ра хователно т о пок ри т ие може да
реагира в поредица от сценарии на стрес,
като експозиция на портфейла към щетимост
в резултат на катастрофични събития, към
натрупване на риск, към неплатежоспособност на презастрахователи, към изчерпване
на презастрахователното покритие.
(6) Отговорният актюер предоставя информация на компетентния орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
за да му осигури възможност за вземане на
решения относно подписваческата политика
и пасивното презастраховане. В своите становища относно подписваческата политика и
относно презастрахователните договори отговорният актюер описва и изследва различни
възможности за вземане на решения.
Актюерската функция на застраховател или
презастраховател с вътрешен модел
Чл. 56. (1) Застраховател с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз,
съответно презастраховател, който прилага
или възнамерява да прилага вътрешен модел,
задължава отговорния актюер да допринася в
зависимост от сферата си на експертни знания
за определяне на рисковете, които се покриват
от вътрешния модел, както и за това, как са
изведени зависимостите между тези рискове
и зависимостите между тези рискове и други
рискове. Този принос се основава на технически анализ и трябва да отразява опита и
експертните знания на актюерската функция.
(2) Отговорният актюер освен правомощията по чл. 100, ал. 1 от Кодекса за застраховането изпълнява и следните функции:
1. подпомага функцията по управление
на риска при проектирането, внедряването,
тестването и валидирането на вътрешния
модел, като:
а) в рамките на отговорността си за анализа
на достатъчността и качеството на вътрешните и външните данни, които се използват
при изчисляването на техническите резерви,
изразява становище дали е целесъобразно да
се изследва конкретна област на моделиране
в рамките на вътрешния модел по отношение
на ограниченията на данните, които могат да
се прилагат;
б) съдейства на функцията по управление
на риска при определяне на равнището на
техническа сложност на вътрешния модел;
в) съдейства на функцията по управление
на риска при моделиране на подписвачес
ките рискове и за гарантиране на последо-
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вателност и липса на противоречие между
допусканията, заложени за изчисляването
на техническите резерви, и допусканията за
изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност;
2. съдейства за прилагането на вътрешния
модел;
3. използва резултатите от вътрешния модел за обосновка на анализите, извършвани
от него.
(3) В процеса по прилагане на вътрешния
модел отговорният актюер обменя наблюденията и заключенията си с функцията по
управление на риска. Когато в процеса на
обмен на информация бъдат констатирани
слабости или възможности за подобряване
работата на вътрешния модел, отговорният
актюер и лицето, ръководещо функцията
по управление на риска, правят обосновани
предложения за неговото усъвършенстване.
(4) Отговорният актюер участва в процеса
по валидиране на вътрешния модел, като събира и анализира информация за целите на
съпоставката на практическите резултати на
вътрешния модел спрямо очакваните резултати и изпълнява други задачи в сферата на
своята компетентност.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат за застрахователи без право на достъп до единния пазар
на Европейския съюз.
Раздел Х
Функция по управление и контрол на изискванията за квалификация и добра репутация в
областта на разпространението на застрахователни продукти (функция по чл. 293, ал. 2
от Кодекса за застраховането)
Изисквания
Чл. 57. Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
определя изискванията за квалификацията
на лицето, което осъществява функцията по
чл. 293, ал. 2 от Кодекса за застраховането.
Задачи
Чл. 58. Функцията по чл. 293, ал. 2 от
Кодекса за застраховането:
1. поддържа актуален списък на:
а) служителите на застрахователя, съответно на презастрахователя, непосредствено
заети с разпространение на застрахователни
или презастрахователни продукти;
б) другите лица в организационната структура на застрахователя, съответно на презастрахователя, които отговарят за дейностите
по разпространение на застрахователни или
презастрахователни продукти;
2. прилага правилата и процедурите, приети от застрахователя за осъществяване на
текущ контрол за спазване на изискванията
за квалификация и добра репутация на служителите по т. 1.
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Обучение
Чл. 59. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, трябва да разработва и
прилага план и график за:
1. обученията и изпитите на служителите
по чл. 58, т. 1, които постъпват на работа в застрахователя, съответно в презастрахователя;
2. обученията и изпитите по чл. 317, ал. 1
и 2 и чл. 321б, ал. 2 във връзка с чл. 317, ал. 1
и 2 от Кодекса за застраховането на:
а) застрахователните агенти и посредниците, които предлагат застрахователни продукти като допълнителна дейност, с които
застрахователят има договори по чл. 313,
ал. 3, съответно по чл. 321б, ал. 1 във връзка
с чл. 313, ал. 3 от Кодекса за застраховането;
б) служителите на лицата по буква „а“,
непосредствено заети с разпространение на
застрахователни продукти, на членовете на
управителните им органи и на другите лица на
ръководни длъжности, отговорни за извършването на дейностите по разпространение на
застрахователни продукти;
3. последващото професионално обучение
по чл. 292, ал. 2 от Кодекса за застраховането
на лицата по чл. 58, т. 1, съответно по чл. 317,
ал. 3 от Кодекса за застраховането – на лицата по т. 2;
4. дейностите във връзка с текущия контрол за спазване на изискванията за знания,
умения и добра репутация.
(2) Материалите за обучение на лицата по
ал. 1 включват:
1. програма за обучение, която гарантира
овладяването на професионалните знания и
умения по приложение № 3 на Кодекса за
застраховането в зависимост от класовете
застраховки, предлагани от застрахователя,
и трябва да съдържа:
а) подробно описание на знанията и уменията, чието усвояване се предвижда в рамките
на всеки елемент на относимите раздели на
приложение № 3 на Кодекса за застраховането, за да се осигури точното изпълнение на
задълженията на лицето, което ще извършва
дейност по разпространение на застрахователни, съответно презастрахователни, продукти;
б) описание на модулите, в които е обособено усвояването на знанията и уменията,
и тяхното съдържание, когато са предвидени
модули;
в) описание на формите на обучение (присъствена, дистанционна или комбинация от
тях) и на тяхното материално и техническо
осигуряване;
г) описание на продъл ж ителност та на
обучението, която е планирана по начин,
който позволява усвояването на знанията и
уменията, предвидени по буква „а“;
2. критериите, по които се приема, че
подлежащото на обучение лице е усвоило
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знанията и уменията, за да се осигури точното
изпълнение на задълженията му;
3. правилата за проверка на усвояването
на придобитите знания и умения.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, предоставя информация на застрахователните брокери, които разпространяват
застрахователни или презастрахователни продукти, за промените в застрахователни или
презастрахователни продукти и в политиките
за тяхното разпространение с цел актуализация
на правилата за обучение на техните служители
и може да обучава служители на застрахователни брокери в рамките на обученията на
своите служители и застрахователни агенти.
Политики
Чл. 60. (1) Политиката по чл. 77, ал. 1,
т. 3, буква „м“ от Кодекса за застраховането
определя най-малко:
1. длъжностите, непосредствено заети с
дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти,
както и длъжностите в организационната
структура на застрахователя, които отговарят
за дейностите по разпространение на застрахователни или презастрахователни продукти,
които трябва да отговарят на изискванията
за знания и умения по приложение № 3 към
Кодекса за застраховането и конкретните
изисквания към знанията и уменията на
различните категории лица в зависимост от
естеството и сложността на тяхната работа;
2. формите и начина за осигуряване на
професионалното обучение по чл. 292, ал. 1,
изречение второ от Кодекса за застраховането
при постъпване на работа в застрахователя;
3. формите и начините за провеждане на
продължаващото професионално обучение по
чл. 292, ал. 2 от Кодекса за застраховането и
неговото документиране;
4. реда за осъществяване на текущия контрол за спазване на изискванията за знания
и умения.
(2) Политиката по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква
„н“ от Кодекса за застраховането:
1. определя процедурите за преценка спазването на изискванията за добра репутация към
момента на постъпване на работа в застрахователя, съответно в презастрахователя, както
и за осъществяване на текущия контрол за
спазване на изискванията за добра репутация;
2. може да определи допълнителни изисквания към добрата репутация на служителите, непосредствено заети с дейностите
по разпространение на застрахователни или
презастрахователни продукти, както и съответните лица в организационната структура на
застрахователя, които отговарят за дейностите
по разпространение на застрахователни или
презастрахователни продукти, освен предвидените в закона.
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(3) Когато политиките по ал. 1 и 2 са отделни актове в частта относно изискванията
за знанията и уменията и добрата репутация
на съответните лица в организационната
структура на застрахователя, те се съгласуват
с политиката по чл. 16.
(4) Политиките по ал. 1 и 2 трябва да обхванат вътрешните процедури на застрахователя
за проверка на спазването на изискванията
по чл. 318, съответно по чл. 321б, ал. 3 във
връзка с чл. 318 от Кодекса за застраховането, по отношение на застрахователните
агенти и посредниците, разпространяващи
застрахователни продукти като допълнителна
дейност на застрахователя, техните служители, непосредствено заети с разпространение
на застрахователни продукти, и членове на
управителните им органи.
Документиране
Чл. 61. (1) За проведените обучения и изпити по чл. 292, ал. 1, изречение второ от Кодекса
за застраховането при постъпване на работа
в застраховател, съответно в презастраховател, и за проведените обучения и изпити по
чл. 317, ал. 1 и 2 и чл. 321б, ал. 2 във връзка с
чл. 317, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
на лицата по чл. 59, ал. 1, т. 2 функцията по
чл. 293, ал. 2 от Кодекса за застраховането
изготвя и съхранява документация за професионално обучение, като поддържа регистър
на издадените удостоверения за проведеното
обучение и за придобитите знания и умения.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, предоставя информация на лицата,
които са обучени от него по реда на тази
наредба, включително в случаите, когато те
вече не са негови агенти или служители.
(3) За всяко проведено последващо професионално обучение по чл. 292, ал. 2 от Кодекса
за застраховането, съответно по чл. 317, ал. 3
и чл. 321б, ал. 2 във връзка с чл. 317, ал. 3
от Кодекса за застраховането функцията по
чл. 293, ал. 2 от Кодекса за застраховането
изготвя протокол, който съдържа данни за
темите, материалите и продължителността
на обучението, имената и подписите на лицата, които са преминали обучението, и на
лицето, провело обучението, както и данни
за начина, по който е установено успешното
преминаване на обучението. Протоколите се
съхраняват за срок от 5 години от датата на
провеждане на обучението.
(4) Когато обученията са проведени със
средства за комуникация от разстояние, ал. 3
се прилага с изк лючение на изискването
протоколът да съдържа подписите на лицата,
преминали обучението.
Раздел ХІ
Други функции в системата на управление
Общи правила
Чл. 62. Когато застрахователят, съответно
презастрахователят, на основание чл. 78, ал. 1,
т. 5 от Кодекса за застраховането определи
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своя функция като ключова функция, с решението на компетентния орган се определят:
1. задачите и правомощията на функцията;
2. изискванията за надеж дност, квалификация и професионален опит на лицата,
които ще осъществяват функцията, както и
спрямо лицето, което ще я ръководи, както и
изискванията за последващо повишаване на
квалификацията, което да гарантира изпълнение на задълженията им на подходящото
равнище;
3. правилата за взаимодействие с другите
функции и структури в рамките на застрахователя, съответно на презастрахователя, и за
избягване на конфликти на интереси;
4. правила за отчетност;
5. други правила и изисквания по преценка
на компетентния орган.
Управление на жалбите
Чл. 63. (1) Застрахователят гарантира справедлив процес на разглеждане на жалбите
на ползватели на застрахователни услуги,
както и идентифициране и предотвратяване
на евентуални конфликти на интереси при
тяхното разглеждане.
(2) Разглеждането на жалбите се възлага
на звено, което е различно от звената, осъществяващи разпространението на застрахователните продукти, съответно уреждането
на претенциите. Не се доп уска работата
по конкретна жалба да се възлага на лице,
което е участвало при разпространението
на заст ра хователни п род у к т и, съо т вет но
при уреждането на претенция, за които се
отнася жалбата.
(3) Правилата по чл. 104, ал. 1 от Кодекса за
застраховането съдържат най-малко следното
относно разглеждането на жалбите:
1. ред за подаването на жалбите, като се:
а) осигурява възможност за тяхното подаване от заинтересованото лице на хартиен
носител или по електронен път;
б) осигурява възможността за подаването
им във всеки офис на застрахователя и се
посочва адрес на електронна поща или на
друга електронна услуга за подаване жалба
по електронен път;
в) определят ориентировъчни реквизити
на жалбата с указание, че тяхното неспазване
не може да доведе до недопустимост за разглеждането є освен в случаите, когато не са
предоставени данни за обратна връзка;
2. информация, че подаването на жалба е
безплатно за заинтересованите лица;
3. ред за регистрация на жалбите и за
информиране на жалбоподателя за датата и
номера на регистрацията;
4. правила, осигуряващи:
а) разглеждане на жалбите в срок до един
месец от постъпването им, съответно;
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б) предоставяне на фактическа и правна
обосновка на определения размер на обезщетението в 7-дневен срок от постъпването на
жалба от ползвател на застрахователни услуги
относно размера на определеното обезщетение;
5. правила, гарантиращи справедливо разглеждане на жалбите;
6. съдържание на информацията и ред за
уведомяване на ползвателите на застрахователни услуги по реда на чл. 324, ал. 1, т. 4
от Кодекса за застраховането, както и при
поискване в случай на деклариран интерес
от подаване на жалба.
(4) Застрахователят води регистър на жалбите, който съдържа:
1. уникален пореден номер и дата на подаване;
2. данни за жалбоподателя:
а) имена/фирма, както са посочени в
жалбата;
б) данни за контакт, както са посочени в
жалбата (адрес, електронна поща, телефон и
други данни за контакт);
3. предмет на жалбата и обобщено съдържание на твърденията и исканията на
жалбоподателя;
4. където е относимо:
а) клас застраховка;
б) наименование на заст ра хователни я
продукт;
в) номер на застрахователна полица;
г) номер на застрахователна претенция;
5. дата и изходящ номер на отговора по
жалбата;
6. обобщено съдържание на отговора по
жалбата;
7. кратко описание на последиците от жалбата (наличие на промяна на заключение по
претенция, предприети мерки от компетентния орган на застрахователя, от функция на
застрахователя и др.);
8. информация за архивирането на досието
по жалбата.
(5) Регистърът по ал. 4 може да се води
като част от информационната система по
чл. 114 от Кодекса за застраховането или да
съдържа препратки към информацията, която
се съдържа в нея.
(6) При разглеждане и изготвяне на отговор
по жалбите застрахователят:
1. събира всички относими доказателства
и информация, необходими за всестранното
разглеждане и справедливото им решаване;
2. изготвя отговора по жалбите на ясен и
разбираем език;
3. при вземане на решение, което не удовлетворява изцяло или отчасти искането на
жалбоподателя, мотивира отговора с изчерпателно посочване на установените факти и
обстоятелства и изчерпателни правни съображения с посочване на относимите нормативни
разпоредби и договорни клаузи;
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4. при вземане на решение, което не удовлетворява изц яло или отчасти искането
на жалбоподателя, го уведомява за правото
му да се обърне към комисията (съответно
към друг компетентен надзорен орган при
извършване на дейност при правото на установяване или свободата на предоставяне на
услуги), съответно към орган за извънсъдебно
решаване на спорове или към компетентен
правораздавателен орган.
(7) За всяка постъпила в застрахователя
жалба се създава досие, което съдържа всички
събрани или създадени от застрахователя документи, и се съхранява в звеното, отговорно
за управлението на жалбите.
(8) Застрахователят отчита жалбите по
реда на Наредба № 53.
(9) Компетентният орган на застрахователя
анализира информацията от разглеждането
на жалбите, за да гарантира установяването
и преодоляването на проблеми, за които
жалбите сигнализират, като:
1. установява първопричините за отделните
жалби, за групи жалби, които имат сходен
предмет или характеристики, и за жалбите
като цяло;
2. прави преценка дали тези първопричини
могат да засегнат други продукти или процеси
от дейността на застрахователя;
3. приема мерки за преодоляване на установените първопричини за подаваните жалби;
4. осъществява контрол за спазването на
приетите мерки по т. 3.
Раздел ХІІ
Оценка на активи и пасиви, различни от
технически резерви
Оценка на активите и пасивите, различни от
техническите резерви
Чл. 64. (1) В своята политика и процедури
за оценка на активите и пасивите по чл. 77,
ал. 1, т. 3, буква „к“ от Кодекса за застраховането, съответно по чл. 267, параграф 2 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, застрахователят, съответно презастрахователят, урежда
най-малко следното:
1. методологи я та и к ри терии те, кои то
трябва да бъдат използвани за оценка на активните и неактивните пазари;
2. изискванията за осигуряване на адекватно документиране на процеса за оценка
и съпътстващите контроли, включително и
тези за качество на информацията;
3. изискванията относно документирането на използваните подходи за оценка във
връзка със:
а) тяхната концепция и начина, по който
са приложени;
б) адекватността на информацията, параметрите и допусканията;
4. процеса за независим преглед и проверка
на подходите за оценка;
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5. изиск ва н и я та за редовна о т чет нос т
пред компетентния орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, по въпроси,
свързани с управлението на оценката.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, последователно прилага подходяща
методология и критерии, за да определи дали
пазарите са активни, въз основа на критериите, определени в международните счетоводни стандарти, одобрени с Регламент (ЕО)
№ 1606/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на
международните счетоводни стандарти (OB,
L 243/1 от 11 септември 2002 г.), и документира адекватно методологията и извършените
оценки за активността на пазарите.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, урежда изрично начина за оценяване
на активите и пасивите, които са трудни за
оценка или по отношение на които оценките му
са несигурни, както и регламентира подробно
процедурите за прилагане на алтернативни
методи за оценка.
(4) Зас т ра ховат ел я т, съо т вет но п резаст раховател ят, т рябва да осиг у ри одитна
следа, която по надежден и прозрачен начин
документира последователно съответните
предприети стъпки в процеса по оценка на
активите и пасивите, като идентифицира и
записва какви действия, от кого, кога и къде
са били извършени при предоставянето на
информацията и нейното обработване.
Процедури за контрол на качеството на
информацията
Чл. 65. (1) За контрол на качеството на
данните и с цел идентифициране на недостатъци и измерване, наблюдение, управление и
документиране на качеството на данните застрахователят, съответно презастрахователят,
въвежда процедури, които включват:
1. оценка на пълнотата на данните;
2. оценка на уместността и пригодността
на данните както от вътрешни, така и от
външни източници;
3. независим преглед и проверка на качеството на данните.
(2) Прилаганите от застрахователя, съответно от презастрахователя, политики и
процедури предвиждат необходимостта от
периодична съпоставка на пазарната информаци я и данни спрямо а лтернативни
източници и резултати.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, извършва поредица от проверки
на пълнотата и уместността на данните, като
взема предвид и всеки анализ, който е бил
извършен от вътрешния одит, от независим
финансов одит или от друго лице.
(4) При идентифициране на недостатъци
в данните застрахователят, съответно презастрахователят, ги документира, идентифицира

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

възможното им въздействие и преценява дали
и как може да се подобри тяхното качество.
(5) За да гарантира надеждността на входящата информация, включително данни,
параметри и допускания, застрахователят,
съот ветно презаст ра ховател я т, т рябва да
предвиди комбинация от вътрешни контроли
и процедури, които да гарантират, че:
1. въвеждането се извършва само от оторизирани потребители;
2. входящата информация не е компрометирана от последващи промени;
3. всякакви промени във входящата информация и данни подлежат на наблюдение.
Документиране на използваните алтернатив
ни методи за оценка
Чл. 66. (1) При използване на алтернативни
методи за оценка застрахователят, съответно
презастрахователят, документира:
1. описание на метода, целта, ключовите
допускания, ограничения и резултат;
2. обстоятелствата, при които методът не
би работил ефективно;
3. описание и анализ на процеса на оценка
и контролите, свързани с този метод;
4. анализ на несигурността на оценката,
свързана с метода;
5. оп иса н ие на п роцед у ри за обрат но
тестване (back-testing), приложени спрямо
резултатите на метода, и когато е възможно,
сравнение със сравними модели или други
показатели, което трябва да се извършва при
първото прилагане на метода за оценка и
най-малко веднъж годишно след това;
6. описание на използваните инструменти
или програми.
(2) Документацията за всеки алтернативен
метод за оценка трябва да включва ръководство
за експлоатация или подобен документ, който
описва процедурите, използвани за експлоатация, поддържане и актуализиране на метода
за оценка. Това ръководство трябва да бъде
достатъчно подробно, за да даде възможност
на квалифицирано трето лице да работи и
самостоятелно да поддържа метода за оценка.
Независим преглед и проверка на методите за
оценка
Чл. 67. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, гарантира, че независимият
преглед на методите за оценка в съответствие
с чл. 267, параграф 4, буква „б“ на Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 се извършва преди
прилагането на нов метод или голяма промяна на метод, който вече се прилага, а след
това – редовно.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя честотата на прегледа
в съответствие със значението на метода за
процесите по вземане на решение и по управление на риска, като прегледът по ал. 1 се
извършва най-малко веднъж годишно.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, прилага същите принципи за независимия преглед и проверка както по отношение
на вътрешно създадени методи за оценка или
модели, така и по отношение на методи за
оценка или модели, доставени от трети лица.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, въвежда процеси за отчитане на
резултатите от независимия преглед и проверка, както и на препоръките за коригиращи действия, на подходящото управленско
равнище на застрахователя, съответно на
презастрахователя, като, когато не е предвидено друго, функцията по управление на риска
ръководи процеса и отчита неговите резултати
пред компетентния орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, може да предвиди процесът на
независим преглед и проверка да се извършва
вътрешно или от външни експерти.
(6) Застрахователят, съответно презастрахователят, взема мерки за разграничаване на
отговорността за проектиране и прилагане
на подходите за оценка от отговорностите за
извършване на независим преглед и проверка.
(7) Когато използва методи или модели
за оценка, предоставени от трети лица, застрахователят, съответно презастрахователят,
трябва да разбира използваните методологии,
допусканията, залегнали в основата на модела,
генерираните резултати и чувствителността,
присъща на модела.
(8) Независимият преглед и проверка на моделите, предоставени от трети лица, включва
преглед на всяка информация от доставчика
на услуги, описваща модела, както и оценка
дали теоретичната база и логиката му са
общоприети и аргументирани.
(9) Застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да осигури за всеки независим преглед и проверка да се изготвя доклад,
който предоставя информация за:
1. качеството на методите за оценка;
2. всички известни конструктивни слабости
в използваните методи за оценка;
3. всякакви опасения, свързани с точността
и целесъобразността на входящата информация, като използвани данни, параметри и
допускания;
4. сравнения с предишни доклади.
(10) Застрахователят без право на достъп
до единния пазар на Европейския съюз е длъжен да познава методите за оценка на активи
и пасиви, различни от технически резерви,
които прилага.
Надзор от компетентния орган и изпълни
телното ръководство
Чл. 68. (1) Компетентният орган и изпълнителното ръководство на застрахователя,
съответно на презастрахователя, трябва да

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

притежават необходимите знания за цялостно
разбиране на подходите за оценка и неяснотите, свързани с процеса на оценка, за да се
гарантира подходящ контрол на процеса на
управление на риска във връзка с оценката.
(2) Със съдействието на ключовите функции лицата по ал. 1 осъществяват контрол,
който включва:
1. периодично наблюдение на ефективността на одобрените политики и процедури,
включително тези за независимия преглед и
проверка;
2. преглед на докладите относно независимия преглед и проверка, документиране и
вътрешен контрол;
3. намеса според случая, за да се осигури
правилното управление на риска на оценката.
Извършване на независима външна оценка или
проверка
Чл. 69. (1) Комисията може да изиска от
застрахователя, съответно от презастрахователя, извършването на независима оценка или
проверка на съществени активи или пасиви
най-малко в случай на наличие на риск от
неточности при тяхната оценка с възможни
съществени последици за платежоспособността на предприятието. Изречение първо се
прилага и по отношение на недвижими имоти,
оценени по реда на чл. 76 от Наредба № 53.
(2) Рискът от неточности при оценката по
ал. 1 е налице:
1. при наличието на неактивен пазар за
даден актив или пасив;
2. одиторът на застрахователя, съответно
на презастрахователя, е изразил съмнения по
отношение на някои аспекти на изготвянето
на счетоводните отчети на предприятието;
3. оценката на актива или пасива не се е
променила в съответствие с очакванията на
комисията, включително когато оценката е
останала една и съща през продължителен
период от време или не се е променила в
условията на промяната на подобни активи
или пасиви на пазара и др.;
4. в други подобни случаи.
(3) Комисията определя независим оценител, за когото са налице изискванията по
чл. 76, ал. 1 – 4 от Наредба № 53.
Раздел ХІІІ
Прехвърляне на дейности на доставчици на
услуги
Критични или важни функции или дейности
Чл. 70. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя и документира дали
възложената на доставчик на услуги функция
или дейност е критична или важна функция
или дейност въз основа на това дали тази
функция или дейност е от съществено значение за неговата работа и дали без съответната
функция или дейност той ще е в състояние
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да предоставя своите услуги на ползвателите
на застрахователни услуги.
(2) Критични или важни функции и дейности са най-малко:
1. разработването и ценообразуването на
застрахователните продукти;
2. инвестирането на активи или управление
на портфейл;
3. у реж дането на застрахователни претенции;
4. функцията за съответствие, функцията
по вътрешен одит, функцията по управление
на риска и актюерската функция;
5. счетоводството;
6. осигуряването на съхранение на данни;
7. осигуряването на текуща, ежедневна
поддръжка на информационни системи;
8. процесът на СОРП.
(3) Когато функциите или дейностите по
ал. 1 или 2 са частично прехвърлени на доставчик на услуги, застрахователят, съответно
презаст раховател ят, прецен ява да ли тези
прехвърлени части сами по себе си са критични или важни в зависимост от степента, в
която са прехвърлени, както по обхват, така
и по време.
(4) Не се считат за критични или важни
следните оперативни функции или дейности:
1. предоставяне на консултантски услуги,
извършвани от застрахователя, съответно от
презастрахователя, и други услуги, които не са
част от застрахователните или презастрахователните дейности, като правни консултации,
обучение на служители и агенти и охрана на
помещенията и служителите;
2. закупуване на стандартизирани услуги,
включително услуги за събиране на пазарна
информация;
3. предоставяне на логистична подкрепа,
като почистване или кетъринг;
4. осигуряване на подкрепа на човешките
ресурси, като набиране на временни служители и обработка на ведомостта за заплати.
(5) Прехвърлянето на функция или дейност
от застрахователя, съответно от презастрахователя, на доставчици на услуги не ограничава отговорността на неговия компетентен
орган за законосъобразното осъществяване на
функцията или дейността като цяло.
(6) В случай че е предвидено в споразумението за прехвърляне на дейност на доставчик
на услуги, доставчикът на услугата може да
предостави извършването на услугата на под
изпълнител. В този случай застрахователят,
съответно презастрахователят, трябва да предвиди в договора за прехвърляне на дейност
задължение на доставчика на услуги, да го
информира за всяко прехвърляне на дейност
на подизпълнител и да осигури правата му да
контролира дейността на подизпълнителя във
връзка с осъществяването на прехвърлената
функция или дейност, както и да гарантира
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изпълнението на задълженията на подизпълнителя да предоставя информация на комисията
и да съдейства при извършване на проверки.
Подписвачество
Чл. 71. (1) Когато застрахователен посредник е получил правомощия да записва дейност
или да урежда застрахователни претенции
при определени условия от името и за сметка на застрахователя, съответно на презастрахователя, то застрахователят, съответно
презастрахователят, трябва да гарантира, че
дейността на този посредник се подчинява
на изискванията за възлагане на дейности на
доставчици на услуги.
(2) Записване на дейност по смисъла на
ал. 1 е налице тогава, когато застрахователният посредник има право на самостоятелна преценка дали да сключи застраховка в
рамките на предварително определените му
лимити и условия.
(3) Дейността по разпространение на продукти, изразяваща се в свързване, предлагане
и извършване на подготвителна дейност за
ск лючването на застрахователен договор,
когато застрахователният посредник не извършва самостоятелно преценка на риска,
не се приема за записване на дейност дори в
случаите, когато застрахователният посредник
подписва застрахователния договор от името
на застрахователя, съответно на презастрахователя, при условие че това се извършва въз
основа на негови изрични инструкции или се
практикува по стандартизирани застрахователни продукти.
Прехвърляне на функции или дейности в
рамките на група
Чл. 72. (1) Ако критични или важни функции или дейности са прехвърлени на доставчици на услуги в рамките на групата, застрахователят, съответно презастрахователят, който
е участващо предприятие, застрахователният
холдинг или финансовият холдинг със смесена
дейност, документира кои функции към кое
юридическо лице се отнасят и гарантира,
че осъществяването на ключовите функции
на равнище застраховател, съответно презастраховател, не е влошено в резултат на
прехвърлянето.
(2) Когато доставчикът на услуги е юридическо лице от същата група като предприятието възложител, проверката на доставчика
на услуги може да бъде по-малко подробна,
при условие че, от една страна, управителният
орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, познава по-добре доставчика
на услуги, а от друга страна, има достатъчен
контрол върху него или може да повлияе
върху неговите действия.
(3) При прехвърляне на критични или важни
функции или дейности на доставчици на услуги
в рамките на групата застрахователят, съот-
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ветно презастрахователят, сключва писмено
споразумение, в което да се определят задълженията и отговорностите на двете страни.
(4) Прехвърлянето на критични или важни
функции или дейности на друго предприятие
от групата не освобождава застрахователя, съответно презастрахователя, от отговорността
за тяхното извършване и за управление на
договора за прехвърляне на дейност, включително посредством подходящи планове за
действие в извънредни ситуации.
Политика за прехвърляне на функции или дей
ности на доставчици на услуги
Чл. 73. (1) В политиката по чл. 77, ал. 1,
т. 3, буква „д“ от Кодекса за застраховането
застрахователят, съответно презастрахователят, трябва да определи подхода и процесите
си за възлагане на дейности на доставчици
на услуги, в това число:
1. критериите за определяне на прехвърляната функция или дейност по смисъла на
чл. 110 от Кодекса за застраховането;
2. процеса за определ яне да ли да дена
функция или дейност е критична или важна;
3. процеса и критериите за подбор на
доставчик на услуги с подходящо качество;
4. ред и честота за оценяване на изпълнението на доставчика на услуги;
5. уговорките, които трябва да бъдат включени в писмения договор за възлагане с
доставчика на услуги, като по отношение на
застрахователите с право на достъп до единния пазар на Европейския съюз се вземат
предвид изискванията, изложени в Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35;
6. изискванията към плановете за извършване на дейността при извънредни ситуации,
включително планове за изход от извънредни
ситуации с ограничаване до минимум на
неблагоприятните последици (наричани понататък „стратегии за изход“) във връзка с
възложени на доставчици на услуги критични
или важни функции или дейности.
(2) За целите на подбора на доставчик на
услуги по ал. 1, т. 3 застрахователят, съответно
презастрахователят, определя в политиката
реда за извършване на проверка преди вземане на решение за сключване на договор
за възлагане на доставчик на услуги. Въпросите, които подлежат на преценка, включват
финансовите и техническите възможности
на доставчика на услуги, капацитета му да
извършва функцията или дейността, предмет
на възлагането, неговата система за контрол,
всеки конфликт на интереси, включително
между доставчик на услуги и застрахователя,
съответно презастрахователя, или договорености с конкуренти, както и очакваното изменение на оперативния риск за застрахователя,
съответно за презастрахователя, вследствие на
прехвърлянето на функцията или дейността.
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(3) Политиката по ал. 1 трябва да определи
условията, при които е възможно доставчикът
на услуги да превъзложи извършването на
функцията или дейността на подизпълнител,
както и уговорки за предсрочно прекратяване
на договора с доставчика на услуги. В случай че функцията или дейността е критична
или важна за застрахователя, съответно за
презастраховател я, нейното превъзлагане
на подизпълнител следва да бъде одобрено
от застрахователя, съответно от презастрахователя.
(4) Заключенията от подбора на доставчика
на услуги подлежат на документиране от застрахователя, съответно от презастрахователя,
който може да ги преразгледа по всяко време.
(5) В плановете по ал. 1, т. 6 застрахователят, съответно презастрахователят, трябва
да предвиди при какви обстоятелства и как
функциите и дейностите, прехвърлени на
доставчици на услуги, могат да бъдат поети
от нов доставчик на услуги или отново да започнат да се осъществяват от застрахователя,
съответно от презастрахователя.
(6) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, при спазване
на изискванията по чл. 110, ал. 3 от Кодекса
за застраховането одобрява прехвърлянето на
доставчици на услуги на функции или дейности и редовно изисква доклади за тяхното
изпълнение.
(7) Заст ра ховат ел я т, съо т вет но п резастрахователят, включва в своята система за
управление процес за наблюдение и преглед
на качеството на изпълнението на възложените функции или дейности, за да осигури
ефективен контрол, и ефективно наблюдава
дали доставчикът на услуги спазва всички
договорни условия, като в случай че не изпълнява точно функциите или дейностите
в съответствие с условията на договора за
прехвърляне на функции или дейности, предприема подходящи действия, в това число
прекратяване на договора за прехвърляне на
функцията или дейността.
Писмено уведомление до комисията
Чл. 74. (1) При представяне пред комисията
на договора за прехвърляне на критични или
важни функции или дейности на доставчик
на услуги съгласно чл. 111, ал. 4 от Кодекса
за застраховането застрахователят, съответно
презастрахователят, представя и описание на
обхвата и основанието за възлагането и името
на доставчика на услуги, както и информация
за проверката по чл. 73, ал. 2 и за резултатите
от нея. Когато възлагането има за предмет
ключова функция по чл. 78, ал. 1, т. 1 – 4 от
Кодекса за застраховане, информацията също
така включва името на лицето в предприятието на доставчика на услуги, отговорно за
възложената функция или дейности, заедно с
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доказателствата за спазване на изискванията
за квалификация и надеждност.
(2) Застрахователят предоставя на комисията информация за изпълнението на прехвърлената функция или дейност във всеки случай,
когато са налице обстоятелства, които имат
значение за надзорни цели, включително:
1. обстоятелства, налагащи повторна преценка на спазването на изискванията за възлагане на дейност на доставчици на услуги, като:
а) съществени промени в договора за прехвърляне на функцията или дейността;
б) превъзлагане на прехвърлената функция
или дейност на подизпълнител;
в) смяна на доставчика на услуги;
2. обстоятелства, които неблагоприятно
засягат възможността на застрахователя да
изпълнява задълженията си спрямо ползвателите на застрахователни услуги или съществени проблеми в изпълнението на услугите
от първоначалния доставчик на услуги, като:
а) неизпълнение на прехвърлената функция или дейност в резултат на прекъсване да
търговската дейност;
б) неспазване на приложимите нормативни
актове;
в) сериозни нарушения на дадените указания;
г) неадекватно управление на риска;
д) недостатъчна прозрачност в отношенията
с възложителя;
е) всякакви други обстоятелства, които
водят до неудовлетворение на възложителя
или на ползватели на застрахователни услуги
от качеството на предоставяните услуги от
страна на доставчика на услуги.
Прехвърляне на функции или дейности на
доставчици на облачни услуги
Чл. 75. (1) При прехвърляне на функции
и дейности на доставчици на облачни услуги
зас т ра ховат ел я т, с ъо т ве т но п резас т ра хо вателят, спазва Насоките за възлагане на
дейности на доставчици на облачни услуги
(EIOPA-BoS-20-002), издадени от Европейския орган по застраховане и професионално
пенсионно осигуряване, за които комисията
е взела решение за прилагането им съгласно
чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за
финансов надзор.
(2) Комисията за финансов надзор издава
указания относно прилагането на ал. 1.
Раздел ХІV
Специфични изисквания към управлението
на група
Задължения за определяне на вътрешни изиск
вания за управление
Чл. 76. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, който е участващо предпри я т ие, заст ра хователни я т хол динг и ли
финансовият холдинг със смесена дейност,
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определя адекватни изисквания за вътрешно
управление в рамките на групата, подходящи за структурата, дейността и рисковете
на групата и на свързаните є предприятия,
и създава подходящата структура и организация за управление на риска на равнище
група, като определя ясно разпределение на
отговорностите между всички предприятия
в групата.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, начело на
групата, не накърнява задълженията и не
ограничава отговорността на компетентния
орган на всяко предприятие от групата при
създаването на система на управление на
съответното предприятие.
Система на управление на равнище група
Ч л. 77. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, който е участващо предп ри я т ие, заст ра хователни я т хол динг и ли
финансовият холдинг със смесена дейност,
начело на групата:
1. разполага с подходящи и ефективни
инструменти, процедури и механизми за получаване на отчетност и за реализиране на
отговорност, което му позволява да контролира и направлява работата на системите за
управление на риска и вътрешен контрол на
равнището на отделното предприятие;
2. разполага с канали за докладване в
рамките на групата и ефективни системи за
осигуряване на информационните потоци в
групата отдолу нагоре и отгоре надолу;
3. документира и уведомява всички предприятия в групата относно инструментите,
използвани за идентифициране, измерване,
наблюдение, управление и отчитане на всички
рискове, на които е изложена групата;
4. взема под внимание интересите на всички предприятия, принадлежащи към групата,
и как тези интереси допринасят за общата
цел на групата като цяло в дългосрочен план.
(2) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е
участващо предприятие, на застрахователния
холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, начело на групата, за целите на
управлението на групата:
1. отговаря за приемането на общата стратегия на групата и нейните политики, както
и за техния последващ преглед и промяна;
2. отговаря за прегледа на цялостната стопанска дейност на групата;
3. приема структура за управление, която
допринася за ефективния контрол на предприятията в рамките на групата, като се вземат
предвид естеството, обемът и сложността на
рисковете, на които групата и отделните є
предприятия са изложени;
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4. гарантира общата последователност на
структурата на управление на групата, като
отчита структурата и дейността на различните
предприятия в нейните рамки;
5. разполага с подходящи механизми за
контрол дали всяко предприятие в рамките
на групата спазва всички относими към него
изисквания по отношение на вътрешното
управление;
6. гарантира, че системите за отчетност
в групата са ясни, прозрачни и подходящи,
за да се гарантира адекватна и навременна
комуникация в нейните рамки.
(3) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е
участващо предприятие, на застрахователния
холдинг или финансовия холдинг със смесена
дейност, начело на групата, познава:
1. отделните предприятия в рамките на
групата;
2. връзките и взаимоотношенията между
тях;
3. специфичните за групата рискове;
4. сделките в рамките на групата;
5. начините, по които могат да се повлияят
финансирането, капиталът и рисковият профил на групата в нормални и неблагоприятни
условия.
(4) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е
участващо предприятие, на застрахователния
холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност, начело на групата, гарантира,
че всяко предприятие в рамките на групата
получава достатъчна информация относно
общите цели и рискове на групата, както и че
обменът на информация между предприятията
на групата по съществени за системата на
управление въпроси се документира и може
да бъде своевременно направен достъпен при
необходимост на компетентния орган, на
контролните функции в рамките на групата
и на надзорните органи.
(5) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя, който е
участващо предприятие, на застрахователния
холдинг или финансовия холдинг със смесена
дейност, начело на групата, създава условия,
за да получава навременна информация относно рисковете, произтичащи от структурата на групата, в това число информация за
факторите, определящи рисковете, и доклади,
оценяващи общата структу ра на групата,
дейността на отделните субекти в рамките
на групата и спазването от тяхна страна на
одобрената стратегия.
Рискове със значително въздействие на
равнище група
Чл. 78. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, който е участващо предпри я т ие, заст ра хователни я т хол динг и ли
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финансовият холдинг със смесена дейност,
начело на групата, взема предвид в своята
система за управление на риска както рисковете на индивидуално и групово равнище,
така и тяхната взаимна зависимост, и поспециално:
1. репутационния риск и рисковете, произтичащи от сделки в рамките на групата и
концентрации на риска, включително риск от
разпространяване, на равнище група;
2. взаимозависимостите между рисковете,
произтичащи от извършването на стопанска
дейност чрез различни предприятия и в различни юрисдикции;
3. рискове, произтичащи от предприятия
в трети страни;
4. рискове, произтичащи от нерегулирани
предприятия;
5. рискове, произтичащи от други регулирани предприятия.
(2) За изпълнение на задълженията по
ал. 1 застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, начело на групата, трябва да разполага със:
1. процес за идентифициране на съществените рискове на равнище група;
2. система за измерване на риска на равнище група;
3. система от лимити за управление на
експозиции и други концентрации на риска;
4. процеси за провеждане на стрес-тестове
и за анализи на сценарии и взаимовръзки;
5. информационни системи и отчетност,
които да осигуряват процеса по управление
на рисковете.
Концентрации на риска на равнище група
Чл. 79. Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, начело на
групата, трябва да обезпечи, че са въведени
процедури и процеси за идентифициране, измерване, управление, наблюдение и отчетност
на концентрациите на риска.
Сделки в рамките на групата
Чл. 80. Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, начело на групата, гарантира, че системата за управление
на риска в групата и отделните застрахователи, съответно презастрахователи, включва
процеси и отчетни процедури за идентифициране, измерване, наблюдение, управление и
отчетност на сделките в рамките на групата,
включително значителни и много значителни
сделки в рамките на групата, в съответствие
с чл. 264, съответно с чл. 211 от Кодекса за
застраховането.
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Управление на риска на група
Чл. 81. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, който е участващо предпри я т ие, заст ра хователни я т хол динг и ли
финансовият холдинг със смесена дейност,
начело на групата, в своето управление на
риска на равнище група прилага подходящи
процеси и процедури за идентифициране, измерване, управление, наблюдение и отчитане
на рисковете, на които групата и всяко отделно
предприятие са или могат да бъдат изложени.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, начело на групата, гарантира, че структурата и организацията на управлението на риска на групата не
накърняват правната възможност на застрахователя, съответно на презастрахователя,
да изпълнява своите законови, регулаторни
и договорни задължения.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, начело на групата, оценява как и до каква степен рисковете
в рамките на групата ефективно се идентифицират, измерват, управляват и проследяват.
Г л а в а

т р е т а

И З ИС К В А Н И Я К Ъ М С ОБ С Т В Е Н А Т А
ОЦЕНК А НА РИСК А И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА
Раздел І
Общи правила
Общ подход
Чл. 82. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, създава процедура за
СОРП с подходящи и адекватни техники,
които да отговарят на неговата организационна структура и система за управление на
риска, като има предвид естеството, обема
и сложността на рисковете, присъщи на неговата дейност.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, извършва СОРП с грижата на добър
търговец, за да оцени добросъвестно всички
рискове, присъщи на дейността му, и за да
определи съответстващите нужди от капитал.
(3) За целите на СОРП застрахователят, съответно презастрахователят, внедрява адекватни и стабилни процеси за оценка, наблюдение
и измерване на своите рискове и на съвкупните
нужди по отношение на платежоспособността,
както и гарантира, че резултатите от оценката
са неразделна и важна част от процесите на
вземане на решенията му.
(4) В процеса на СОРП застрахователят,
съответно презастрахователят, събира и обработва информация от всички относими сфери
на дейност на предприятието.
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(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, разработва модел на СОРП:
1. като взема предвид начина си на управление на рисковете посредством капитал
или други техники за намаляване на риска;
2. като отчита рисковия си профил, одобрените лимити за поемане на рискове и
стратегията за дейността си;
3. за да съдейства за решаване на практически задачи, вк лючително дали да се
задържи, или прехвърли даден риск, как да
се оптимизира управлението на капитала и
как да се определят подходящи равнища на
премиите.
Роля на компетентния орган. Подход отгоре
надолу
Чл. 83. (1) Компетентният орган на застрахователя, съответно на презастрахователя,
взема активно участие в процесите, свързани
със СОРП, включително като направлява
извършването на оценката и като подлага на
проверка резултатите от нея.
(2) Компетентният орган на застрахователя,
съответно на презастрахователя, подлага на
проверка идентификацията и оценката на рисковете и на други фактори, които са предмет
на СОРП, а също така и допусканията, които
обуславят изчисляване на капиталовото изиск
ване за платежоспособност, за да се направи
преценка дали те са подходящи за оценка на
рисковете на предприятието.
(3) Вземайки предвид заключенията от
СОРП, компетентният орган на застраховател я, съот вет но на п резаст ра ховател я,
одобрява дългосрочни я и к раткосрочни я
капиталов план, съобразявайки се със стратегиите относно дейността и риска, които е
приел за предприятието, като предвижда в
него алтернативи, гарантиращи, че капиталовите изисквания ще бъдат покрити дори
в сл у чаи на извънредни неблагопри ятни
обстоятелства.
Документация
Чл. 84. Застрахователят, съответно презастрахователят, поддържа най-малко следната
документация относно СОРП:
1. правила за СОРП;
2. док у мен т и ране на всяка извършена
СОРП;
3. вътрешен доклад за всяка СОРП;
4. надзорен доклад за СОРП.
Правила за СОРП
Чл. 85. Като част от политиката за управление на риска по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква
„а“ от Кодекса за застраховането компетентният орган на застрахователя, съответно на
презастрахователя, приема правила за СОРП,
които включват най-малко описание на:
1. процеса и процедурите за извършване
на СОРП;
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2. връзката между рисковия профил, одобрените лимити за поемане на риск и съвкупните нужди по отношение на платежоспособността;
3. методите и методологиите, включително
информация за:
а) това как и колко често трябва да бъдат
прилагани стрес-тестове, анализ на чувствителността, обратни стрес-тестове или други
релевантни анализи;
б) стандарти по отношение качеството на
информацията;
в) честотата на провеждане на оценката и
обосновка на адекватността на тази честота,
като се вземе предвид рисковият профил на
застрахователя, съответно на презастрахователя, променливостта на неговите съвкупни
нужди по отношение на платежоспособността,
отнесени към неговата капиталова позиция;
г) срокове за извършване на СОРП и
обстоятелствата, които биха наложили необходимостта от нейното извършване извън
редовния график.
Документиране на СОРП
Чл. 86. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, удостоверява и документира
всяка СОРП и резултатите от нея, в това число
оценката на установени отклонения в рисковия
му профил от допусканията, стоящи в основата
на изчислението на капиталовото изискване
за платежоспособност в такава степен на подробност, която позволява на квалифицирано
трето лице да провери оценката.
(2) Документирането за всяка СОРП включва:
1. анализа на индивидуалните рискове,
включително описание и пояснение за разгледаните рискове;
2. връзката между оценката на риска и
процеса на разпределение на капитала и
обяснение как са взети предвид одобрените
лимити за поемане на риск;
3. обяснение как се управляват рисковете,
непокрити със собствени средства;
4. техническа спецификация на подхода,
използван за СОРП, включително:
а) подробно описание на ключовата структура заедно със списък и обосновка на допусканията, обосноваващи използването на
конкретния подход;
б) процес за определяне на зависимостите, ако има такива, и обосновка за избрания
доверителен интервал, ако има такъв;
в) описание на стрес-тестовете и използваните анализи на сценарии и начина, по който
са приети резултатите от тях;
г) обяснение как са оценени несигурността
на параметрите и данните;
5. стойност или диапазон от стойности за
съвкупните нужди по отношение на платежоспособността за период от една година, както и
за по-дълъг период, и описание на начина, по
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който застрахователят, съответно презастрахователят, очаква да отговори на тези нужди;
6. планове за действие в резултат от оценката и обосновките към тях, включително
документиране на всякакви стратегии за набиране на допълнителни собствени средства,
когато е необходимо, и предложения график
за действия за подобряване на финансовото
състояние на застрахователя, съответно на
презастрахователя;
7. подробни заключения и обосновката за
тях въз основа на оценката на постоянното
спазване на изискванията относно регулаторния капитал и техническите резерви;
8. описание на промените, направени във
вътрешния модел в процеса на прилагането
му – за предприятия, които използват вътрешен модел за изчисляване на капиталовото
изискване за платежоспособност;
9. идентифициране и обяснение на разликите между рисковия профил на предприятието
и допусканията, стоящи в основата на капиталовото изискване за платежоспособност, като
при значителни отклонения, които водят до
подценяване или надценяване на капиталовото
изискване за платежоспособност, вътрешната
документация сочи начините, по които застрахователят, съответно презастрахователят,
е реагирал или ще реагира;
10. описание на вътрешните и външните
фактори, взети предвид при преценката, ориентирана в перспектива;
11. подробности за всички планирани относими управленски действия, включително
обосновка за тези действия и тяхното въздействие върху оценката;
12. документиране на процеса на проверка
от страна на компетентния орган.
Вътрешен доклад за СОРП
Ч л. 87. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, информира всичките си
служители, които имат отношение най-малко за резултатите и заключенията от СОРП,
след като процедурата и резултатите бъдат
одобрени от компетентния орган.
(2) Информацията, предоставена на компетентния орган на застрахователя, съответно на
презастрахователя, трябва да бъде достатъчно
подробна, за да може да бъде използвана в
процеса на вземане на стратегически решения,
а информацията, предоставена на съответните
служители, трябва да бъде достатъчно подробна, за да могат да предприемат необходимите
последващи действия.
Раздел ІІ
Особени правила при извършване на СОРП
Оценка на съвкупните нужди по отношение на
платежоспособността
Чл. 88. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, извършва количествено
остойностяване на нуждите от капитал и
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описание на други средства, необходими за
отразяване на всички съществени рискове,
независимо от това, дали тези рискове могат
да се изразят количествено, или не.
(2) Където е подходящо, застрахователят,
съответно презастрахователят, подлага идентифицираните съществени рискове на достатъчно
широк обхват от стрес-тестове или анализ на
сценарии с цел да осигури адекватна основа за
оценката на съвкупните нужди по отношение
на платежоспособността.
(3) Когато заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, е част от група, в своята
СОРП трябва да вземе предвид всички рис
кове на равнище група, които могат да му
повлияят съществено.
(4) В процеса на СОРП застрахователят,
съответно презастрахователят, оценява въздействието и ефективността на презастраховането и на другите техники за намаляване
на риска. Когато не е налице ефективно
прехвърляне на риска, това обстоятелство се
взема предвид при оценката на съвкупните
нужди по отношение на платежоспособността.
(5) След като идентифицира съществените
рискове, на които е изложен, застрахователят,
съответно презастрахователят, решава дали
тези рискове ще бъдат покрити с капитал или
с инструменти за намаляване на риска, или с
двете. В случай че рисковете бъдат покрити с
капитал, е необходимо да се извърши оценка на
риска и равнището на неговата същественост,
като за съществените рискове се определи
необходимият капитал и се обясни как те
ще се управляват, а в случай че се прилагат
техники за намаляване на риска, застрахователят, съответно презастрахователят, обяснява
кои техники спрямо кои рискове се прилагат
и кои са причините за това.
(6) При извършване на СОРП застрахователят, съответно презастрахователят, преценява дали разполага с достатъчни финансови
ресурси и с реалистични планове за набиране
на допълнителен капитал в случай на необходимост. При преценката на достатъчността
на финансовите ресу рси застраховател ят,
съответно презастрахователят, взема предвид
качеството и променливостта на собствените
си средства, като особено внимание се обръща
на възможността им да абсорбират загуби при
различни сценарии.
(7) При извършването на оценката на
съвкупните нужди по отношение на платежоспособността застрахователят, съответно
презастрахователят, взема предвид всички
съществени рискове, на които е изложен, в
това число краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни рискове, рискове с количествено
изражение и рискове, които не могат да се
изразят количествено. За целите на оценката
застрахователят, съответно презастрахователят, събира информация от всички относими
източници в предприятието.
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(8) При извършването на оценката на
съвкупните нужди по отношение на платежоспособността застрахователят, съответно
п резаст ра ховател я т, извършва най-ма лко
следното:
1. отразява съществените рискове, произтичащи от активите и пасивите, включително
от споразумения в рамките на групата и от
задбалансови споразумения;
2. отразява управленските практики, системи и контроли на предприятието, включително употребата на техники на намаляване
на риска;
3. оценява качеството на процесите и входящата информация и особено адекватността на
системата за вътрешно управление, като взема
предвид рисковете, които могат да възникнат
от нейната неадекватност или слабости;
4. свързва планирането на дейността с нуждите по отношение на платежоспособността;
5. изрично идентифицира възможни бъдещи сценарии;
6. предвижда мерки в случай на потенциален външен стрес;
7. използва база за оценка, която е последователна през цялото изследване на съвкупните
нужди по отношение на платежоспособността.
(9) При извършването на оценката на съвкупните нужди по отношение на платежоспособността застрахователят, съответно презастрахователят, взема предвид управленските
действия, които може да бъдат предприети при
неблагоприятни обстоятелства, като оценява
възможните последствия от такива действия,
включително техния финансов ефект, и взема предвид възможни предпоставки, които
могат да засегнат тяхната ефикасност като
способи за намаляване на риска. На оценка
подлежи и начинът, по който управленските
действия ще бъдат осъществени в условия на
финансови затруднения.
(10) Когато застраховател, съответно презастраховател, използва стандартната формула
за база за оценката на съвкупните си нужди
по отношение на платежоспособността, той
обосновава защо това е подходящо спрямо
рисковете, присъщи на дейността му, и отразява неговия рисков профил.
(11) Когато застраховател, съответно презастраховател, използва вътрешен модел, може
да се използват обясненията и обосновките за
използването на вътрешния модел, но за използването на различни основи за признаване
и оценка в рамките на СОРП застрахователят, съответно презастрахователят, представя
специално обяснение.
(12) Алинеи 10 и 11 не се прилагат за застрахователите, които нямат достъп до единния
пазар на Европейския съюз.
Проекция на капиталовите нужди
Чл. 89. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, гарантира, че оценката
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на съвкупните нужди по отношение на платежоспособността е ориентирана в перспектива,
включително в средносрочен и дългосрочен
план, когато това е подходящо.
(2) В рамките на СОРП застрахователят,
съответно презастрахователят, прави анализ
на възможностите на предприятието да продължава текущата си дейност и на необходимите финансови ресурси за това за период от
повече от една година занапред, включително
като анализира рисковете, които могат да
възникнат в дългосрочна перспектива.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, прави проекция на капиталовите
си нужди за периода на програмата на дейността си по чл. 77, ал. 1, т. 2 от Кодекса за
застраховането, като взема предвид средносрочните и дългосрочните рискове, когато
това е приложимо. Проекцията по предходното изречение се извършва, като се вземат
предвид вероятните изменения на рисковия
профил и на програмата за дейността през
периода на планиране и чувствителността на
използваните допускания. При приемане на
нова програма за дейността или при нейното
изменение промените се отразяват в СОРП,
като се отчитат новият рисков профил, обемът на дейността и бизнес миксът, които се
очакват.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, идентифицира и взема предвид
външните фактори, които могат да окажат
неблагоприятно влияние върху съвкупните му
нужди по отношение на платежоспособността
или върху размера на собствените средства, и
взема предвид в плановете си за управление на
капитала и в проекциите на капитала начина,
по който може да отговори на неочаквани
промени във външните фактори.
Основи за оценка на съвкупните нужди по от
ношение на платежоспособността
Чл. 90. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, в случай че използва
основи за оценка и признаване, които са
различни от тези по чл. 8 – 16 от Делегиран
регламент (ЕС) 2015/35 за извършване на
оценка на съвкупните нужди по отношение
на платежоспособността, трябва да обясни в
доклада по чл. 87 как използването на тези
различни основи допринася за по-доброто
определяне на специфичния рисков профил,
одобрените лимити за поемане на риска и
бизнес стратегията на самия застраховател,
съответно презастраховател, като в същото
време покрива изискванията за стабилно и
разумно управление на дейността.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, изчислява количествено влиянието
на различни основи за оценка и признаване
върху оценката на съвкупните нужди по отношение на платежоспособността в случаите,
при които използваните бази са различни от
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указаните в чл. 8 – 16 от Делегиран регламент
(ЕС) 2015/35 за оценка на съвкупните нужди
по отношение на платежоспособността.
Постоянно спазване на капиталовите
изисквания
Чл. 91. (1) Заст ра ховател я т, съот вет но
презастрахователят, анализира дали постоянно спазва капиталовото изискване за платежоспособност и минималното капиталово
изискване и като част от тази оценка включва
най-малко следното:
1. потенциалните бъдещи съществени промени в рисковия профил;
2. количеството и качеството на неговите
собствени средства за целия период на програмата на дейността по чл. 77, ал. 1, т. 2 от
Кодекса за застраховането;
3. подробната разбивка на собствените
средства по редове и как тя може да бъде
променена в резултат от изкупуване, изплащане и настъпили падежи за целия период
на програмата на дейността по чл. 77, ал. 1,
т. 2 от Кодекса за застраховането.
(2) За оценка на постоянното спазване на
капиталовите изисквания и на изискванията
във връзка с техническите резерви застрахователят, съответно презастрахователят, използва
основи за признаване и оценка, които са в
съответствие с принципите по чл. 8 – 16 от
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
(3) Зас т ра ховат ел я т, с ъо т вет но п резастрахователят, обсъжда промени в рисковия
профил на предприятието, преценява дали
те могат да засегнат минималното капиталово изискване или капиталовото изискване
за платежоспособност в един бъдещ момент
и взема предвид резултатите от оценката в
процеса на управление на капитала.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, оценява промените, които могат
да настъпят със собствените му средства в
ситуации на стрес, като за тази цел извършва
стрес-тестове и анализи на сценарии, за да
оцени устойчивостта на дейността си.
(5) За целите на планирането на капитала
и проектирането на собствените средства и
капиталовите изисквания застрахователят,
съответно презастрахователят, подбира подходящи методи, допускания, параметри, зависимости и доверителни интервали, които
да се използват в неговия процес, и редовно
извършва стрес-тестове, обратни стрес-тестове
и анализи на сценарии с честота и обхват,
които съответстват на обема, сложността и
характера на дейността, които да осигуряват
информация за целите на СОРП.
(6) При преценка на количеството, качеството и състава на собствените си средства застрахователят, съответно презастрахователят,
взема предвид комбинацията между основни
собствени средства и допълнителни собствени
средства, комбинацията на основни средства
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от различни редове, относителното качество
на собствените средства и тяхната способност
да абсорбират загуби.
(7) При преценка на бъдещите изисквания
за собствени средства застрахователят, съответно презастрахователят, взема предвид:
1. управлението на капитала, включително
най-малко емитирането, изкупуването или
изплащането на капиталовите инструменти,
дивиденти и други форми на разпределяне
на доход или капитал и искания по елементи
от допълнителни собствени средства, като се
включват прогнозираните промени и плановете за извънредни ситуации в резултат на
ситуация на стрес;
2. взаимодействието между управлението
на капитала и рисковия профил и неговото
очаквано развитие и развитие при стресирани
обстоятелства;
3. ако се налага, възможността на предприятието да събере собствени средства с
подходящо качество и в подходящ период
от време, като се имат предвид достъпът
до капиталови пазари, състоянието на пазарите, зависимостта от определена база от
инвеститори или други членове в рамките на
групата и въздействието на други предприятия, търсещи да наберат собствени средства
в същото време;
4. как средната дюрация на елементите на
собствени средства се отнася към средната
дюрация на застрахователните задължения и
бъдещите нужди от собствени средства.
(8) Застрахователят, съответно презастрахователят, също така оценява и идентифицира
относими компенсиращи или неутрализиращи
мерки, които може реалистично да предприеме, за да възстанови или подобри капиталовата си адекватност или състоянието на
паричните потоци след евентуални бъдещи
случаи на стрес.
(9) Застраховател без право на достъп до
единния пазар на Европейския съюз анализира
дали постоянно спазва границата за платежоспособност и минималния гаранционен
капитал. Алинеи 1 – 8 се прилагат съответно,
като се отчитат методите за изчисляване на
границата за платежоспособност.
Непрекъснато спазване на изискванията
спрямо техническите резерви
Чл. 92. (1) За преценка на непрекъснатото
спазване на изискванията спрямо техническите
резерви застрахователят, съответно презастрахователят, създава и прилага процеси и
процедури за редовен преглед на изчисляването
на техническите резерви.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, изисква актюерската му функция да:
1. осигурява информация дали предприятието спазва непрекъснато изискванията по
отношение на изчислението на техническите
резерви;
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2. идентифицира потенциалните рискове,
произлизащи от неопределеност, свързана с
тези изчисления.
(3) Информацията, свързана със спазването на изискванията спрямо изчислението на
техническите резерви и с рисковете, произтичащи от тяхното изчисление, съответства на
информацията в годишния актюерски доклад.
Отклонения от допусканията при изчисле
нието на капиталово изискване за платежо
способност
Чл. 93. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, оценява дали неговият рисков
профил се отклонява от допусканията, стоящи
в основата на изчислението на капиталовото изискване за платежоспособност, и дали
тези отклонения са значителни. Когато при
извършване на качествен анализ се установи,
че отклонението не е значително, застрахователят, съответно презастрахователят, може да
не извършва количествена оценка.
(2) За целите на ал. 1, изречение първо застрахователят, съответно презастрахователят,
сравнява допусканията, стоящи в основата
на изчислението на капиталовото изискване
за платежоспособност, със собственото си
разбиране за рисковия си профил, за да се
предпази от автоматично прилагане на законоустановените капиталови изисквания, които
може да не са адекватни за дейността му.
(3) Допусканията, стоящи в основата на
стандартната формула, за застрахователите,
съответно за презастрахователите, които използват стандартна формула, се публикуват
на страницата на комисията.
(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, оценява значението на отклонението на специфичния си рисков профил от
относимите допускания, стоящи в основата
на модулите и подмодулите за изчисляване
на капиталовото изискване за платежоспособност, на корелациите между модулите и
подмодулите и на градивните елементи на
модулите и подмодулите.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, прави необходимата преценка на
следните разлики между рисковия профил
на предприятието и допусканията, стоящи в
основата на изчислението на капиталовото
изискване за платежоспособност:
1. разлики, които се дължат на рискове,
които не са взети предвид в стандартната
формула, и
2. разлики, които са подценени или надценени в стандартната формула в сравнение
с рисковия профил.
(6) Процесът по оценка включва:
1. анализ на рисковия профил и оценка на
причините защо стандартната формула е подходяща, включително класиране на рисковете;
2. анализ на чувствителността на стандартната формула спрямо промените в рисковия

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

профил, включително влияние на презастрахователните договори, на диверсификационни
ефекти и на ефектите от други техники за
намаляване на риска;
3. анализ на чувствителността на капиталовото изискване за платежоспособност
спрямо основните параметри, включително
параметри, специфични за предприятието;
4. разработка на въпроса за пригодността
на параметрите на стандартната формула или
на специфичните за предприятието параметри;
5. обяснение защо естеството, обемът и
сложността на рисковете обосновават употребата на опростявания;
6. анализ на това, как резултатите от стандартната формула се използват в процеса по
вземане на решения.
(7) Когато в процеса на качествената и
количествената оценка се установят значителни отклонения между рисковия профил
на предприятието и изчислението на капиталовото изискване за платежоспособност, застрахователят, съответно презастрахователят,
набелязва мерки в отговор на отклоненията,
включително привеждане на рисковия профил
в съответствие със стандартната формула,
прилагане на специфични за предприятието
параметри, разработване на пълен или частичен вътрешен модел, намаляване на риска и др.
(8) Не се допуска застрахователят, съответно презастрахователят, да определя, че
рисковият профил се отклонява значително
от допусканията, стоящи в основата на капиталовото изискване за платежоспособност,
чрез сравняване на стойността на съвкупните
нужди по отношение на платежоспособността,
определени посредством СОРП, с капиталовото изискване за платежоспособност.
(9) Застраховател, съответно презастраховател, който прилага вътрешен модел наред с използването на модела за оценка на
собствения капитал и платежоспособността
по чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането, извършва СОРП, в която се включва
оценка на:
1. въздействието на изключените съществени рискове или по-големи линии бизнес
върху състоянието на платежоспособността
в случай на частичен вътрешен модел;
2. взаимовръзките между рисковете, които
са обхванати и които са изключени от обхвата
на модела;
3. идентификацията на рискове, различни
от тези, обхванати от вътрешния модел, които
могат да предизвикат промяна в него.
(10) Алинеи 1 – 9 не се прилагат за застрахователите без право на достъп до единния
пазар на Европейския съюз.
Връзка с процеса на стратегическо управление
и рамката за вземане на решение
Чл. 94. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, отчита резултатите от СОРП
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и изводите, направени по време на процеса на
извършване на тази оценка, най-малко във:
1. управлението на своя капитал;
2. планирането на своята дейност;
3. разработката, структурата и съдържанието на своите продукти.
(2) Застрахователят, съответно презастраховател ят, взема предвид резултатите от
извършената СОРП в процеса на определяне
на програмата за дейността си.
(3) Като неразделна част от програмата
за дейността си застрахователят, съответно
презастрахователят, разработва собствени
стратегии за управление на съвкупните си
нужди по отношение на платежоспособността
и законоустановените капиталови изисквания,
съответно на границата на платежоспособност
по отношение застрахователите без право
на достъп до единния пазар на Европейския
съюз, и ги включва в управлението на всички
съществени рискове, на които е изложен.
(4) Преди вземане на всяко стратегическо
или друго важно решение, което може съществено да повлияе на риска или на собствения капитал, застрахователят, съответно
презастрахователят, го преценява чрез СОРП.
Преценката може да се извърши и като се
прецени как ще се променят резултатите от
последната оценка на съвкупните нужди по
отношение на платежоспособността, ако се
вземат определени решения и как тези решения
биха засегнали законоустановените капиталови
изисквания, а по отношение на застрахователите без право на достъп до единния пазар на
Европейския съюз – как тези решения биха
засегнали границата на платежоспособност.
Честота на собствената оценка на риска
и платежоспособността
Чл. 95. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, извършва СОРП най-малко
веднъж в годината.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, определя кога да извърши редовната
СОРП, която трябва да има същата референтна
дата както датата на изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност,
съответно на границата на платежоспособност
по отношение застрахователите без право на
достъп до единния пазар на Европейския съюз,
като различни референтни дати са допустими,
ако няма съществена промяна на рисковия
профил между тях.
(3) Освен редовното извършване на СОРП
застрахователят, съответно презастрахователят, извършва извънредна оценка непосредствено след всяка съществена промяна
в рисковия му профил при обстоятелства,
довели до значителни:
1. промени в организационната структура, включително сливания, придобивания и
продажби;
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2. промени в модела за рисков капитал;
3. промени в презастрахователните договорености;
4. смущения в капиталовия пазар;
5. регулаторни или законови изменения,
като съществени промени в капиталовите
изисквания;
6. увеличение на количествено неоценени
рискове, включително стратегически, репутационен или ликвиден риск;
7. други промени, имащи отношение към
рисковия профил на застрахователя, съответно
на презастрахователя.
(4) Извънредната СОРП трябва да се съсредоточи върху тези аспекти от рисковия
профил, които потенциално са претърпели
значителна промяна спрямо най-скорошната
редовна СОРП, и да предостави актуализирано
заключение относно съвкупните нужди по
отношение на платежоспособността, постоянното спазване на капиталовите изисквания или изискванията спрямо техническите
резерви или план за предотвратяване или
отстраняване на потенциални или появили се
наскоро или неочаквани рискове във връзка с
платежоспособността, като не е необходимо да
извършва всеобхватно оценяване на рисковия
профил и съответстващите нужди във връзка
с платежоспособността. Когато извънредната
СОРП се извършва като част от процеса по
вземане на стратегически решения, тя се
съсредоточава върху изследването по какъв
начин обсъжданото стратегическо решение
ще повлияе на рисковия профил и как ще се
отрази на съвкупните нужди по отношение
на платежоспособността и на постоянното
спазване на капиталовите изисквания.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, представя надзорния доклад за СОРП
в комисията в срока по чл. 312, параграф 1,
буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.
Раздел ІІІ
Особени правила при извършване на СОРП
на равнище група
Обхват на СОРП на равнище група
Чл. 96. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, който е участващо предприятие, застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, начело
на групата, разработва СОРП на равнище на
групата по начин, който да отразява същността
на структурата на групата и нейния рисков
профил. Той взема под внимание в СОРП на
равнище на групата съществените рискове,
произлизащи от всички предприятия в групата.
(2) Собствената оценка на риска и платежо
способността на равнище на групата обхваща
адекватно всички специфики на конкретната
група и включва най-малко:
1. рискове, които са специфични за групата,
включително рискове, произтичащи от пред-
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приятия, неподлежащи на надзор, взаимозависимости в групата и тяхното въздействие
върху рисковия профил и други;
2. рискове, които може да не бъдат взети
под внимание на равнище на отделното предприятие, но трябва да бъдат взети предвид
при оценката на групата, включително риск
от разпространяване в групата (заразяване),
и други;
3. различия между застрахователите, съответно презастрахователите, които участват в
групата, включително в областта на програмата за дейността, период на планиране на
дейността и рисков профил и други;
4. национални особености в държавите по
произход, техните ефекти и как се отразяват
на равнище група.
(3) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, начело на
групата, който е отговорен за извършване
на СОРП на равнище на групата, осигурява
цялата необходима информация за извършването на оценката и надеждността на нейните
резултати.
(4) При извършване на СОРП на равнище
на групата лицето по ал. 3 обхваща съществените рискове, които произтичат от всички
субекти в рамките на групата:
1. застрахователи и презастрахователи, в
това число каптивни застрахователи и презастрахователи и застрахователи и презастрахователи със седалище в трети страни;
2. други предприятия, подлежащи на финансов надзор, които се вземат предвид при
изчисляване на платежоспособността на равнище група;
3. други предприятия, които не подлежат
на финансов надзор.
(5) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, начело на групата, който е отговорен за извършване на
СОРП на равнище на групата, взема мерки
за преодоляване на ограничения или затруднения, свързани с извършване на оценката
на застрахователи или презастрахователи със
седалище в трети страни.
(6) Естеството на оценката по отношение
на предприятията в групата, които не подлежат на финансов надзор, се определя от
естеството, размера и сложността на всяко
такова предприятие и от ролята му в рамките
на групата.
Отчитане пред комисията
Чл. 97. (1) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие, застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, начело

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

на групата, представя на комисията надзорен
доклад за СОРП на равнище на групата. Документът с резултатите от СОРП на равнище
на групата се изготвя на български език.
(2) Ако е изготвен единен документ за
СОРП по чл. 265, ал. 4 от Кодекса за застраховането, застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност, начело на групата, осигурява своевременно при поискване
от страна на член или нов член на надзорния колегиум превод на официалния език на
държавата членка на тази част от оценката,
съдържаща информация за застраховател,
съответно за презастраховател, в рамките
на групата.
(3) Не е задължително всички отделни
предприятия от групата да се включват в
обхвата на СОРП по чл. 265, ал. 4 от Кодекса
за застраховането и да са включени в единния
документ за СОРП. В случай на заявление за
извършване на СОРП съгласно чл. 265, ал. 4
от Кодекса за застраховането всички оценки
на отделни предприятия, обхванати от заявлението, трябва да са включени в единния
документ за СОРП.
(4) Алинея 2 не се прилага за застрахователи без право на достъп до единния пазар на
Европейския съюз. Група от застрахователи без
право на достъп до единния пазар на Европейския съюз може да изготви единен документ
за СОРП, като чл. 265, ал. 7 и 8 от Кодекса
за застраховането се прилага съответно.
Специални изисквания на равнище група относно
съвкупните нужди по отношение на платежо
способността
Чл. 98. (1) Заст ра ховател ят, съответно
презастрахователят, който е участващо предпри я т ие, заст ра хователни я т хол динг и ли
финансовият холдинг със смесена дейност,
начело на групата, адекватно оценява влиянието на всички специфични за групата
рискове и на взаимозависимостите в рамките
на групата и влиянието на тези рискове и
взаимозависимости върху съвкупните нужди
по отношение на платежоспособността, като
в допълнение към рисковете, взети предвид
при изчисляване на капиталовото изискване за
платежоспособност, трябва да отчетат всички
съществени рискове, особено рисковете, които
не са количествено измерими. Предприятието,
начело на групата, взема предвид особеностите
на групата и факта, че определени рискове
на равнище на групата могат да бъдат посилно изразени. На изследване подлежат и
взаимозависимостите на рисковете на предприятието, начело на групата, и рисковете на
индивидуалните предприятия.
(2) Спец ифи ч н и т е за г ру пата рискове
включват:
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1. риск от разпространяване в групата (заразяване), включително ефект от прехвърляне
на рискове, проявени в едни части на групата,
в други нейни части, и др.;
2. рискове, произтичащи от сделки в рамките на групата, както и от концентрация на
риск, по-специално свързани със:
а) участия;
б) презастраховане в рамките на групата
или вътрешно презастраховане;
в) заеми в рамките на групата;
г) прехвърляне на дейност в рамките на
групата;
3. оперативни рискове, произтичащи от
сложността на структурата на групата;
4. други рискове, произтичащи от сложността на структурата на групата.
(3) Предприятието, начело на групата,
извършва в рамките на СОРП на групата
анализ на ефектите от диверсификация на
равнище на групата, който включва анализ
на рационалността на диверсификационните
ефекти, допуснати на равнище на групата,
съпоставени с рисковия профил на групата
и съвкупните нужди по отношение на платежоспособността на групата.
(4) В съответствие с чл. 86 застрахователят, съответно презастрахователят, който е
участващо предприятие, застрахователният
холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, включва в документирането
на СОРП на равнище на групата най-малко
информация за следните фактори, които са
взети предвид при оценката на съвкупните
нужди по отношение на платежоспособността:
1. идентифициране на възмож ните източници на капитал в рамките на групата
и определяне на потенциалните нужди от
допълнителен капитал;
2. оценката на наличието, преносимостта
или заменяемостта на капитала;
3. информация за всички планирани прехвърляния на капитал в рамката на групата,
които биха имали съществено влияние върху
което и да е юридическо лице от групата, и
последствията от това;
4. съгласуване на индивидуалните стратегии с тези, установени на групово равнище;
5. специфични рискове, на които може да
бъде изложена групата.
Групови особености относно продължаващото
съответствие с регулаторните изисквания по
отношение на капитала
Чл. 99. В съответствие с чл. 86 застрахователят, съответно презастрахователят, който
е участващо предприятие, застрахователният
холдинг или финансовият холдинг със смесена
дейност, включва в документирането на СОРП
на равнище на групата най-малко информация
за следните фактори, които са взети предвид
при оценката на непрекъснатото спазване на
регулаторните изисквания:
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1. идентифициране на източниците на
собствени средства в рамките на групата и
дали съществува необходимост от допълнителни средства;
2. оценката на наличието, преносимостта
или заменяемостта на собствените средства;
3. информация за всички планирани прехвърляния на собствени средства в рамките
на групата, които биха имали съществено
влияние върху което и да е юридическо лице
от групата, и последствията от това;
4. съгласуване на индивидуалните стратегии с тези, които са установени на групово
равнище;
5. специфични рискове, на които може да
бъде изложена групата.
Специфични изисквания по отношение на СОРП
на равнище група, за която се изготвя единен
документ
Чл. 100. (1) В случай на заявление за извършване на СОРП в съответствие с чл. 265,
ал. 7 от Кодекса за застраховането застрахователят, съответно презастрахователят, който
е участващо предприятие, застрахователният
холдинг или финансовият холдинг със смесена
дейност, предоставя на комисията следното:
1. списък на застрахователите, съответно
презастрахователите, чиито индивидуални
собствени оценки на риска и платежоспособността са включени в СОРП, за която се
изготвя единен доклад, и причините за този
избор;
2. описание за това, как са спазени изискванията за управление на равнище застраховател, съответно презастраховател, и
по-специално как компетентният орган на
всяко едно дъщерно предприятие участва в
процеса на оценка и одобрение на резултатите;
3. описание как е организирана СОРП, за
която се изготвя единен документ, така че да
позволи на органа за надзор на групата да
разграничи индивидуалните оценки, предвидени за други надзорни органи – членове на
надзорния колегиум;
4. ако е необходимо, конкретно отбелязване
на изискуемите писмени преводи със специално внимание по отношение на навременност
и съдържание.
(2) Извършването на СОРП на равнище
група с изготвяне на единен документ отразява естеството, обема и сложността на
групата и на рисковете в нея и се концентрира върху съществените части на групата,
без да освобождава дъщерните дружества на
групата от задължението за извършване на
СОРП на индивидуално равнище. В процеса
на СОРП на равнище група с изготвяне на
единен документ се документират оценките
на дъщерните застрахователи и презастрахователи на индивидуално равнище по чл. 90
от Кодекса за застраховането.
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(3) Докладът за СОРП в съответствие с
чл. 265, ал. 4 от Кодекса за застраховането
отговаря на следните изисквания:
1. резултатите от всяко едно дъщерно
предприятие трябва да могат да бъдат идентифицирани индивидуално в структурата, предвидена за единния доклад за СОРП, за да се
даде възможност за извършване на подходящ
процес на надзорен преглед на индивидуално
равнище от отделните заинтересовани надзорни органи;
2. единният доклад за СОРП трябва да отговаря на изискванията на надзорния орган на
групата, както и на отделните заинтересовани
надзорни органи.
(4) При извършване на СОРП на равнище
група от застрахователи без право на достъп
до единния пазар на Европейския съюз ал. 1
и 3 се прилагат съответно, като се отчита,
че комисията е единствен надзорен орган на
всички застрахователи в групата.
Интегриране на свързаните застрахователни
и презастрахователни предприятия от трети
страни
Чл. 101. При оценката на съвкупните нужди по отношение на платежоспособността на
равнище на групата застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо
предприятие, застрахователният холдинг или
финансовият холдинг със смесена дейност,
начело на групата, включва рисковете на дейността в трети страни по последователен начин
така, както това се извършва по отношение
на дейността в Европейското икономическо
пространство, със специално внимание към
оценката на преносимост и заменяемост на
капитал.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСК ВА НИ Я КЪМ СИГ У РНОС Т ТА И
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФОРМ АЦИОННИTE И КОМУНИК АЦИОННИTE ТЕХНОЛОГИИ Н А ЗАСТРА ХОВАТЕЛИТЕ И
ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ
Изисквания към сигурността и управлението
на информационните и комуникационните
технологии на застрахователите и презастра
хователите
Чл. 102. (1) Застрахователят, съответно
презастрахователят, спазва Насоките за сигурност и управление на информационните
и комуникационните технологии (EIOPABoS-20/600), издадени от Европейския орган
по застраховане и професионално пенсионно
осигуряване, за които комисията е взела
решение за прилагането им съгласно чл. 13,
ал. 1, т. 26 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(2) Комисията за финансов надзор издава
указания относно прилагането на ал. 1.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „А нализ на чувствителност та“ е изследване на начина, по който несигурността
в резултатите на математически модел или
система може да бъде разделена и разпределена
между различни източници на несигурност
във входящите данни.
2. „Групово равнище“ означава кохерентно
икономическо лице (холистичен възглед), състоящо се от всички юридически лица, които
са част от групата, така както е посочено в
Насоките, издадени от Европейския орган
за застраховане и професионално пенсионно осигуряване по отношение системата на
управление.
3. „Групова СОРП“ означава СОРП, извършена на равнище група.
4. „Доставчик на услуги“ е трето лице,
което извършва процес, услуга или дейност
или части от тях по силата на споразумение
за възлагане на дейности.
5. „Доставчик на облачни услуги“ е доставчик на услуги, който по силата на споразумение за възлагане на дейности е отговорен за
доставянето на облачни услуги (услуги, предоставяни чрез обработка на данни в облачно
пространство, а именно – модел за реализиране на повсеместен, удобен мрежов достъп
по заявка до споделен набор от изчислителни
ресурси с възможност за конфигуриране (като
мрежи, сървъри, хранилища, приложения и
услуги и др.), които бързо могат да бъдат
обезпечавани и реализирани с минимални
усилия за управление или взаимодействие с
доставчика на облачни услуги).
6. „Етичен кодекс“ е Етичният кодекс,
издаден от Института на вътрешните одитори, Алтамонти Спрингс, Флорида, САЩ, и
неговият превод на български език.
7. „Единен документ за СОРП“ е единен
документ (надзорен доклад за СОРП), който
покрива извършената собствена оценка на
риска и платежоспособността на равнище
група и на равнище определени подразделения
в групата на една и съща референтна дата и
период, предмет на надзорно одобрение, така
както е посочено в третия подпараграф от
чл. 246, параграф 4 от Директива 2009/138/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 25 ноември 2009 г. относно започването и
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност
II) (OB, L 335/1 от 17 декември 2009 г.).
8. „Лица, които действително ръководят
застрахователя, съответно презастрахователя“
са членовете на управителния и надзорния
съвет, съответно на съвета на директорите – при акционерните дружества, съответно
управителният и контролният съвет – при
кооперациите, а също така и членовете на
изпълнителното ръководство по чл. 5, ал. 3.
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9. „Ключови функции“ са функциите по
чл. 78, ал. 1, т. 1 – 4 от Кодекса за застраховането, както и функциите по чл. 78, ал. 1,
т. 5 от Кодекса за застраховането, които застрахователят, съответно презастрахователят,
изрично е определил като такива поради специфичната им важност за неговата дейност
и организация.
10. „Служители на ключова функция“ на
застраховател са лицата, работещи в рамките
на ключовата функция.
11. „Одитен ангажимент“ е ангажиментът
по смисъла на стандартите за професионална
практика по вътрешен одит.
12. „Оперативна функция“ е всяка функция,
свързана с търговската дейност на застрахователя, съответно на презастрахователя, която
е различна от ключовите функции по чл. 78,
ал. 1, т. 1 – 4 от Кодекса за застраховането.
13. „Правен риск“ е рискът от загуба в
резултат на:
а) недостатъчно добре документирана или
правно оформена сделка, в резултат на което
насрещната страна може да избегне изпълнение на задълженията си по нея; или
б) претенция за реализиране на отговорност в резултат на неизпълнение на правни
задължения; или
в) пропуск за предприемане на правни действия за защита на права или имущество; или
г) промени в нормативната уредба.
14. „Репутационен риск“ е рискът от загуби в резултат от намаляване на доверието
към застрахователя или презастрахователя и
от спорове или конфликти с ползватели на
застрахователни услуги или други заинтересовани лица.
15. „Стандарти за професионална практика по вътрешен одит“ са Международните
стандарти за професионална практика по
вътрешен одит, издадени от Института на
вътрешните одитори, Алтамонти Спрингс,
Флорида, САЩ.
§ 2. (1) Освен когато комисията, съответно
заместник-председателят, са определили друго,
застраховател, презастраховател или друго
задължено по тази наредба лице предоставя
информацията, изготвена от него, пред надзорния орган в електронен формат, който
позволява четене на електронно устройство
и електронно търсене на думи и цифри.
(2) Когато информация по ал. 1 се предоставя на хартиен носител, тя се придружава с
електронна версия на документа, отговаряща
на изискванията на ал. 1.
(3) В случаите, когато електронният документ съдържа електронно изявление, адресатът
на което е комисията или заместник-пред-
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седателят, то се подписва с квалифициран
електронен подпис.
(4) Когато се предоставя актуализиран
документ, той се придружава от версия, отразяваща графично промените спрямо пред
ходната версия, предоставена в комисията.
§ 3. (1) С тази наредба в практиката на
комисията се въвеждат изискванията на следните насоки, приети от Европейския орган
по застраховане и професионално пенсионно
осигуряване:
1. Насоките относно системата на управление (EIOPA-BoS-14/253 BG) заедно с Техническия анекс към тях;
2. Насоките за оценка на собствения риск
и платежоспособност (EIOPA-BoS-14/259 BG);
3. Насоките относно разглеждането на жалби от застрахователни предприятия (EIOPABoS-12/069 BG).
(2) С тази наредба в практиката на комисията се осигурява прилагането на следните
насоки, приети от Европейския орган по
застраховане и професионално пенсионно
осигуряване:
1. Насок ите за възлагане на дейности
на доставчици на облачни услуги (EIOPABoS-20-002);
2. Насоките за сигурност и управление
на информационните и комуникационните
технологии (EIOPA-BoS-20/600).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. (1) Застрахователите, съответно презастрахователите, привеждат политиките и
процедурите си, както и вътрешните си документи, в съответствие с тази наредба в срок
от 6 месеца от влизането є в сила.
(2) Комисията приема указанията по чл. 75,
ал. 2 и чл. 102, ал. 2 в срок от 2 месеца от
влизането в сила на тази наредба.
§ 5. Производствата пред комисията или
заместник-председателя, започнали преди влизането в сила на тази наредба, се приключват
по досегашния ред и условия, като изискванията на тази наредба не се прилагат в тях.
§ 6. Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен
брокер и застрахователен агент (ДВ, бр. 96
от 2003 г.) се отменя.
§ 7. Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изиск
ванията към организацията и дейността на
службата за вътрешен контрол на застрахователя, презастрахователя и на лицата, включени
в застрахователна или презастрахователна
група (обн., ДВ, бр. 81 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 4 от 2010 г.) се отменя.
§ 8. В Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията (обн., ДВ,
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бр. 32 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 41 и 66 от
2019 г. и бр. 61 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Служителите, изпълняващи контролни
функции в застрахователя, съответно в презастрахователя, по смисъла на ал. 1, т. 4, са
лицата, които ръководят функциите по чл. 78,
ал. 1, т. 1 – 3 от Кодекса за застраховането, и
служителите в звената, които осъществяват
тези функции. Политиката за възнаграждени ята на застраховател я, съответно на
презастрахователя, определя длъжностите
на служителите, които могат да имат съществено въздействие върху рисковия профил на
предприятието по ал. 1, т. 5, или съдържа
методология за тяхното определяне.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Пол и т и ката за въ зна г ра ж ден и я та
на застрахователите и презастрахователите
трябва да отговаря на изискванията по ал. 1,
т. 1 – 4, като по смисъла на т. 1 „приемливото
ниво“ се определя съгласно политиките за
управление на риска и предвидените в тях
лимити за поемане на риск, в това число в
отношенията с доставчици на услуги. Политиката за възнагражденията не може да
застрашава способността на застрахователя,
съответно на презастрахователя, да поддържа
необходимите собствени средства.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 5;
в) създава се ал. 4:
„(4) Застрахователят, съответно презастрахователят, гарантира, че мерките за избягване
на конфликт на интереси по ал. 1, т. 3 обхващат най-малко:
1. лицата, които разработват политиката
за възнагражденията, които я одобряват или
преразглеж дат, както и които подготвят,
сключват или преразглеждат споразумения
относно възнагражденията;
2. лицата, които сключват или записват
застрахователни или презастрахователни договори, които могат значително да се отразят
на рисковия профил на застрахователя или
презастрахователя;
3. управителите на активи.“
3. Създава се чл. 4а:
„Ч л. 4а. (1) Зас т ра ховат ел я т, с ъо т ве т но презастрахователят, който е участващо
предприятие, застрахователният холдинг или
финансовият холдинг със смесена дейност,
приема политика за възнагражденията за
цялата група, като политиката трябва да отразява сложността и структурата на групата с
цел единното и последователно прилагане за
цялата група в съответствие със стратегиите
за управление на риска на групата. Политиката се прилага по отношение на всички
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лица на равнище група и за всяко отделно
предприятие.
(2) Застрахователят, съответно презастрахователят, който е участващо предприятие,
застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, трябва да
обезпечи, че:
1. е налице взаимна обвързаност на политиките за възнагражденията в групата и тяхното
съответствие със законовите и регулаторните
изисквания спрямо предприятията, които са
част от нея, и се прилагат правилно;
2. всички предприятия от групата отговарят
на законовите и регулаторните изисквания по
отношение на възнагражденията;
3. са създадени условия за управление на
съществените рискове на равнище група,
свързани с прилагането на политиката за
възнагражденията в групата.“
4. В чл. 6, ал. 2 след думите „нефинансови
показатели“ се поставя запетая и се добавя
„а в случаите на служител на застраховател,
съответно на презастраховател – и на спазването на правилата за управление на риска и
на нормативната уредба и вътрешните актове
на застрахователя, съответно на презастрахователя“.
5. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „чл. 77, ал. 5“ се добавя „и във връзка с чл. 265, ал. 1“.
§ 9. Тази наредба се издава на основание
чл. 77, ал. 5 във връзка с чл. 265, ал. 1, чл. 90,
ал. 8, чл. 111, ал. 4, чл. 104, ал. 6 и чл. 232,
ал. 5 от Кодекса за застраховането и е приета
с Решение № 227-Н от 22.07.2021 г. на Комисията за финансов надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
4615

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 516
от 14 януари 2020 г.

по административно дело № 5736 от 2019 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на четвърти декември две хиляди
и деветнадесета година в състав: председател:
Бисерка Цанева, членове: Димитър Първанов,
Емилия Иванова, при секретар Галина Узунова
и с участието на прокурора Мария Бегъмова изслуша докладваното от председателя
Бисерка Цанева по адм. дело № 5736/2019 г.
Производството е по реда на чл. 185 – 196
АПК.
Образувано е по жалба на Мария Янкова
Иванова-Вранеску от гр. София, с която е
оспорена разпоредбата на чл. 40 от Наредба
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№ 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати
и избор на административни ръководители
в органите на съдебната власт (Наредба № 1
от 9.02.2017 г.).
В жалбата се твърди, че оспорената разпоредба противоречи на по-висша по степен
законова норма, а именно разпоредбата на
чл. 192, ал. 1 от ЗСВ. Жалбоподателката счита,
че ВСС е излязъл извън нормотворческата му
компетентност, предоставена по силата на
разпоредбата на чл. 194г ЗСВ. При създаването
на тази норма ВСС е нарушил разпоредбата
на чл. 7, ал. 2 от ЗНА и чл. 42 от Указ № 883,
доколкото не урежда само реда на конкурсите и избора, за което е предвидена законова
делегация. По изложените съображения в
жалбата моли да се обяви нищожността на
чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г., а в условията на евентуалност – да се отмени като
незаконосъобразна.
Ответникът – Висш съдебен съвет (ВСС),
чрез процесуалния си представител юрисконсулт Цветелина Велинова, оспорва жалбата.
В с. з. и в писмени бележки излага доводи за
нейната неоснователност. Моли да бъде постановено решение, с което да бъде отхвърлена
жалбата на Мария Вранеску срещу разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.
Претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение в размер на 200 лв.
Представителят на Върховната административна прокуратура излага становище за
неоснователност на жалбата.
Настоящият състав на Върховния административен съд, осмо отделение, намира
подадената жалба за процесуално допустима,
тъй като Мария Янкова Иванова-Вранеску е
участник в конкурс за повишение в ГК на
ВКС, обявен в ДВ, бр. 1 от 2018 г., по който
е проведен избор от ВСС с решение, обективирано в протокол № 37 от 27.11.2018 г., т. 6
на ВСС. Жалбоподателката не е повишена в
длъжност „съдия“ във Върховен касационен
съд – гражданска колегия, поради попълване
на местата. Мария Вранеску е действащ магистрат и има непосредствен пряк интерес от
оспорване на подзаконовия нормативен акт,
което не е ограничено със срок.
Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
(Наредба № 1 от 9.02.2017 г.) е издадена на
основание чл. 194г ЗСВ и е приета с решение на Пленума на ВСС по протокол № 5
от 9.02.2017 г., според § 4 от нейните ПЗР.
Обнародвана е в ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г.
и влиза в сила от деня на обнародването є
в „Държавен вестник“. С разпоредбата на
чл. 194г ЗСВ е предоставена законова делегация на пленума на ВСС да определи реда
за провеждането на конкурси и избор по
раздели II и IIа от закона и съставянето на
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конкурсните комисии. Както от заглавието
на Наредбата, а така също и от чл. 1 от нея
се установява, че тя урежда приложението на
раздели II и IIа от ЗСВ, които се намират в
глава девета „Статут на съдиите, прокурорите
и следователите“ и е подзаконов нормативен
акт по смисъла на чл. 75 от АПК и чл. 7, ал. 2
ЗНА, като урежда само материята, за която
е предвидена да бъде издадена. Наредба № 1
от 9.02.2017 г. е приета от компетентния за
това орган съобразно чл. 30, ал. 2, т. 17 ЗСВ,
поради което твърдението на жалбоподателката за нищожност на оспорената разпоредба
на чл. 40 от Наредбата, която е част от целия
подзаконов нормативен акт, е неоснователно.
Оспореният текст на чл. 40 от Наредба № 1
от 9.02.2017 г. се намира в глава трета, раздел
III от нея – „Провеждане на конкурсите и
класиране на кандидатите“, и има следното
съдържание: алинея 1 – „Конкурсната комисия
извършва комплексна преценка и анализ на
всички данни по т. 1, 2 и 3, като поставя една
обща оценка по шестобалната система с точност до 0,25 стотни: 1. последното атестиране;
2. проверките от по-горестоящите органи на
съдебната власт и от Инспектората към Висшия
съдебен съвет, и 3. кадровото досие на кандидатите“. Алинея 2 предвижда, че „конкурсната
комисия извършва преценката на проверените
дела или преписки и поставя оценка по шестобалната система с точност до 0,25 стотни
на базата на следните критерии: 1. общи за
съдии, прокурори и следователи: а) практически познания на кандидатите в областта на материалното и процесуалното право; б)
умения за анализ на правнорелевантни факти
и доказателства; в) способност на кандидатите
да боравят с нормативни актове, да извличат
от тях необходимата информация, да вземат
решения и да ги аргументират; 2. специфични
за съдии: а) умение за оптимална организация
на работата, способност за своевременно и
адекватно планиране на съдебните заседания;
б) подготовка на съдебно заседание; в) умения
за водене на съдебно заседание и съставяне
на протокол; 3. специфични за прокурори:
а) способност за организиране на работата
и ръководство на разследващите органи и
екипите, които участват в досъдебното производство; б) брой необжалвани прокурорски
актове, вк лючително постановлени ята за
прекратяване и спиране на наказателното
производство, брой окончателни съдебни актове, постановени по внесени от кандидата
актове, както и окончателните съдебни актове за връщане на делата за отстраняване на
процесуални нарушения, и причините за това,
брой на уважените протести, потвърдените,
изменените и отменените прокурорски актове
при инстанционния и служебния контрол;
4. специфични за следователи: а) умения за
планиране и структуриране на действията в
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досъдебното производство; б) съответстви
ето на актовете на прокурора с мнението на
следователя след окончателното приключване
на разследването и върнатите дела за допълнително разследване“. Според ал. 3 на чл. 40
от Наредбата – членовете на конку рсната
комисия поставят в индивидуален протокол
една обща оценка, средноаритметична на двата
цифрови компонента по ал. 1 и 2. Алинея 4
на същата разпоредба предвижда, че общата
оценка на кандидата се формира като средноаритметична от двете цифрови оценки по
чл. 40, ал. 1 и 2, а в случаите на чл. 189, ал. 4
от Закона за съдебната власт – плюс оценката
от писмения изпит. Съгласно ал. 5 на същата
норма – председателят на конкурсната комисия предава индивидуалните протоколи на
представител на администрацията на Висшия
съдебен съвет, за което се съставя протокол.
Неоснователни са твърденията за допуснати нарушения в процедурата по приемане
на Наредбата.
Наредба № 1 от 9.02.2017 г. е приета при
спазване на изиск вани я та на ч л. 26 – 28
ЗНА. Проектът на Наредбата е изработен
при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост,
съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Към административната
преписка е приложен проект на Наредбата,
който е публикуван на интернет страницата
на ВСС в раздел „Обществени консултации“
на 22.12.2016 г. Предоставен е 30-дневен срок
от публикуването за обществено обсъждане.
Към преписката са приложени становища на
съдилища и на прокуратури относно проекта.
Всичките те са обсъдени в доклад – обосновка,
като са изложени мотиви за неприемане на
предложенията. По посочения текст, в 30-дневния срок за предоставяне на становища, са
постъпили две предложения – за изменение
в чл. 40, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3.
Съобразно доклада – обосновка, същите не са
приети със следните мотиви: предложението от
Главния прокурор „последно атестиране“ да се
замени с „последно периодично атестиране“,
за да е налице съобразяване с логиката на
чл. 31, ал. 4 и да се постигне равнопоставеност
на участващите в конкурсните процедури, не
се приема от работните групи, тъй като законовият текст гласи „последното атестиране“
и чл. 40, ал. 1, т. 1 го възпроизвежда точно;
становището на административния ръководител – председател на Апелативния съд – Бургас, че сравнителните критерии в конкурсите
за повишаване/преместване не са достатъчни
за обективно класиране (чл. 40, ал. 1, т. 2 и 3),
не е споделено, доколкото класирането се
извършва на база на всички критерии, посочени в чл. 40, а не само на компонентите по
т. 2 и 3. Видно от извлечението от пълния
стенографски протокол № 5 от заседанието
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на Пленума на ВСС, проведено на 9.02.2017 г.,
текстът на оспорената разпоредба, съобразно
систематичното є място, е приет с единодушие.
Приложен е и формуляр за частична оценка на
въздействието от 16.12.2016 г. в съответствие
с изискването на чл. 27 ЗНА, както и доклад
на работната група и финансова обосновка,
от което следва, че е изпълнена и нормата
на чл. 28 ЗНА.
Не може да бъде споделено становището на жалбоподателката, че ВСС е излязъл
извън нормотворческата му компетентност,
предоставена по силата на чл. 194г от ЗСВ.
Наредбата е подзаконов нормативен акт по
смисъла на чл. 7, ал. 2 от ЗНА, като урежда
само материята, за която е предвидена да
бъде издадена, а това е редът за провеждане на конкурс за младши съдии, младши
прокурори и младши следователи, конкурс
за първоначално назначаване в органите на
съдебната власт, конкурс за повишаване в
длъжност и за преместване на съдия, прокурор
и следовател в органите на съдебната власт;
избор на административни ръководители на
органите на съдебната власт. Редът за провеждане на конкурсите, установен в Наредба
№ 1 от 9.02.2017 г., обхваща всички правила
и норми, които са относими към етапите на
тези процедури, до приключването им със
съответното решение на кадровия орган.
Неоснователно е възражението в жалбата
за противоречие на разпоредбата на чл. 40
от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. с нормата на
чл. 192, ал. 1 от Закона за съдебната власт с
аргумент, че се въвеждат нови критерии и тези
критерии са с различна тежест от законово
приетите в посочената разпоредба на ЗСВ.
Видно от проекта на подзаконов нормативен
акт, публикуван на интернет страницата на
ВСС в раздел „Обществени консултации“, предложеният от работните групи текст на чл. 40
е с идентична редакция спрямо приетата от
Пленума на ВСС и обнародвана в „Държавен
вестник“. Съобразно мотивите в доклада към
проекта на Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт при
създаването на правилата е отчетено законодателното изискване за провеждане на два вида
вътрешни конкурси – такива за преместване и
такива за повишаване. Посочва се, че нормите
са стриктно подчинени на законодателните
критерии за тяхното провеждане и отпадане
на събеседването като етап от процедурите.
По този начин оценката на качествата на
магистрата се основава единствено на показаните от него професионални умения в хода
на професионалното му развитие. По-нататък
в мотивите е изложено, че при формиране на
оценката конкурсната комисия взема предвид
резултатите от последното атестиране, данните
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от проверките на по-горестоящите органи на
съдебната власт и тези, извършени от ИВСС,
данните от кадровото дело на магистратите
и преценка на разгледаните и приключени
дела и преписки, от една страна, избрани от
конкурсната комисия, а от друга – представени
от кандидатите. Разпоредбата на чл. 40, ал. 1
от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. регламентира
начина на оценяване за съответния кандидат,
включващ общи данни, базирани на атестацията, проверки и кадрово досие. Алинея
втора на същата норма въвежда по-детайлно
оценяване на разгледаните и приключени дела
и преписки, избрани от конкурсната комисия
и представени от кандидатите, тъй като за
установяване на професионалните качества
на магистрата се изследва движението на
делата, процесуалните действия на съда и се
извършва анализ на постановените съдебни
актове. За да се извърши пълна преценка на
работата на магистрата, следва да се вземат
предвид всички критерии, посочени в чл. 40,
ал. 1 и 2 от Наредбата. По този начин цитираните разпоредби кореспондират с нормата
на чл. 192, ал. 1, изр. първо, съгласно която
конкурсната комисия класира кандидатите за
повишаване в длъжност според резултатите
от последната атестация и проверки от погорестоящите органи на съдебната власт и
от Инспектората към Висшия съдебен съвет,
данните от кадровите им дела и преценка на
разгледаните и приключени дела и преписки,
избрани от конкурсната комисия и представени
от кандидатите, въз основа на които се прави
обща оценка за притежаваните от кандидата
професионални качества.
За да бъде обективна и справедлива посочената обща оценка, ал. 3 на чл. 40 от Наредба
№ 1 от 9.02.2017 г. урежда формирането є като
средноаритметична от двете цифрови оценки
по чл. 40, ал. 1 и 2, а в случаите на чл. 189,
ал. 4 от ЗСВ – плюс оценката от писмения
изпит. Този начин на формиране на общата
оценка не само че не измества тежестта на
критериите, не способства за засилване на
субективизма при оцен яването, а напротив – гарантира, че ще бъдат взети предвид
всички критерии, регламентирани в ал. 1 и 2
на чл. 40 от Наредбата, което създава гаранции за безпристрастна преценка на членовете
на конкурсната комисия на професионалните
качества на всички, допуснати до участие в
конкурс, кандидати.
По изложените съображения разпоредбата
на чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за
конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт е законосъобразна, а жалбата срещу нея е неоснователна, поради което
следва да се отхвърли.
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С оглед изхода на спора в полза на ответника следва да се присъди юрисконсултско
възнаграждение в размер на 200 лв., определено на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК във
връзка с чл. 34 от ЗПрП и чл. 24 от Наредбата
за заплащането на правната помощ.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предложение последно от АПК, Върховният административен съд, състав на осмо
отделение,
РЕШИ:
Отхвърля жалбата на Мария Янкова Иванова-Вранеску от гр. София против разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.
за конкурсите за магистрати и избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт.
Осъжда Мария Янкова Иванова-Вранеску
с адрес гр. София, ж.к. Люлин, бл. 805, вх. А,
ап. 5, да заплати на Висшия съдебен съвет
разноски в размер на 200 (двеста) лв.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Чолаков
4619

РЕШЕНИЕ № 8849
от 26 юли 2021 г.

по административно дело № 4552 от 2020 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – I колегия,
в съдебно заседание на осми октомври две хиляди и двадесета година в състав: председател:
Емилия Миткова, членове: Милена Златкова,
Мирослав Мирчев, Пламен Петрунов, Албена
Радославова, при секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Малина
Ачкаканова изслуша докладваното от съдията
Албена Радославова по административно дело
№ 4552/2020 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба от
Мария Янкова Иванова-Вранеску от гр. София срещу Решение № 516 от 14.01.2020 г.,
постановено по адм. дело № 5736/2019 г. по
описа на Върховния административен съд,
осмо отделение.
Касаторът твърди неправилност на оспорения съдебен акт поради постановяването
му при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон – касационни основания по
чл. 209, т. 3 АПК. Иска отмяна на съдебното
решение и решаване на спора по същество,
като ВАС, петчленен състав на І колегия,
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обяви нищожността на оспорената разпоредба на чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.
за конкурсите за магистрати и за избор на
административни ръководители в органите
на съдебната власт (приета с решение на
Пленума на ВСС, обективирано в протокол
№ 5 от 9.02.2017 г., и обнародвана в ДВ, бр. 17
от 21.02.2017 г.) или, евентуално – отмени
същата разпоредба като незаконосъобразна.
Редовно призован за съдебно заседание,
касационният жалбоподател Мария Янкова
Иванова-Вранеску не се явява, но депозира изготвени от нея писмени бележки по същество
с доводи за основателност на касационната
жалба, съответно – неправилност на атакуваното с нея съдебно решение. Касаторката се
представлява от адв. Янев, който поддържа
касационната жалба, а по същество твърди
неправилност на атакувания с нея съдебен
акт по съображения, подробно изложени в
жалбата.
Ответникът, Висш съдебен съвет, редовно
призован, се представлява от юриск. Велинова, която оспорва касационната жалба, а по
същество твърди правилност на обжалваното
съдебно решение по съображения, изложени
в писмен отговор на жалбата и устно – в хода
по същество.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав на І колегия, намира касационната жалба за допустима като предявена от
надлежна страна, за която съдебното решение
е неблагоприятно, и в срока по чл. 211, ал. 1
от АПК.
Разгледана по същество, касационната жалба е основателна по следните съображения:
С атакуваното решение, постановено в
производство по чл. 185 и следващите от
А ПК , т ричленни я т състав на Върховни я
административен съд е отхвърлил жалбата
на Мария Янкова Иванова-Вранеску за обявяване нищожност на чл. 40 от Наредба № 1
от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати
и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета с
решение на Пленума на ВСС, обективирано
в протокол № 5 от 9.02.2017 г., и обнародвана в ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г. (Наредбата),
евентуално – за отмяната му като незаконосъобразен.
За да постанови този резултат, съдът е
формирал извод за сезирането му с допустима
жалба от лице с правен интерес от обжалване, доколкото Мария Вранеску е действащ
магистрат, участвал в конкурс за повишение
в ГК на ВКС, обявен в ДВ, бр. 1 от 2018 г.,
организиран по реда на тази Наредба, по
който е проведен избор (Протокол № 37 от
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27.11.2018 г., т. 6 на ВСС) и жалбоподателката
не е повишена в длъжност „съдия в ГК на
ВКС“ поради попълване на местата.
Разглеждайки жалбата по същество, тричленният състав на ВАС е приел същата за
неоснователна.
Според съда неоснователни са развитите
от жалбоподателката доводи за нищожност на
оспорената разпоредба от Наредбата. Същата
наредба е издадена на основание чл. 194г от
Закона за съдебната власт (ЗСВ), с който
законодателят е предоставил на Пленума
на ВСС законовата делегация да определи
реда за провеждане на конкурси и избор
по раздели ІІ и ІІа от ЗСВ и съставянето
на конкурсните комисии. ВАС е заключил,
че, доколкото чл. 1 от Наредбата уреж да
именно приложението на раздели ІІ и ІІа
от ЗСВ, съставлява подзаконов нормативен
акт, приет от компетентния за това съгласно
чл. 30, ал. 2, т. 17 от ЗСВ орган в рамките
на предоставената му със закон материалноправна компетентност, разпоредбата на чл. 40
от Наредбата като част от този подзаконов
нормативен акт не е нищожна.
ВАС, осмо отделение, е приел, че не е налице
и евентуално твърдяната незаконосъобразност
на разпоредбата на чл. 40 от Наредбата. Същата наредба (в т.ч. и оспорената разпоредба
от нея), освен приета от компетентен по закон
орган и в рамките на предоставената му от
законодателя материална компетентност, е
издадена и при спазване на административнопроизводствените правила, и в съответствие
с действащите материалноправни разпоредби.
При приемането є е спазена процедурата по
чл. 26 – 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) – изработен е проект на Наредбата, публикуван на интернет страницата на
ВСС в раздел „Обществени консултации“ на
22.12.2016 г.; предоставен е 30-дневен срок от
публикуването му за обществено обсъждане;
в този срок са постъпили становища от съдилища и прокуратури, само в две от които
се съдържат възражения по текста на чл. 40
от проектонаредбата, същите становища са
обсъдени от работната група и са отхвърлени с надлежна обосновка; при приемане на
наредбата разпоредбата на чл. 40 (изцяло съответстваща на чл. 40 от проекта за наредба),
съобразно систематичното є място, е приета
с единодушие; приложен е формуляр за частично въздействие според изискванията на
чл. 27 от ЗНА, както и доклад на работната
група ведно с финансова обосновка по см. на
чл. 28 от ЗНА.
Според съда разпоредбите на чл. 40, ал. 1
и 2 от Наредбата кореспондират изцяло на
нормата на чл. 192, ал. 1, изр. първо от ЗСВ,
съгласно която конкурсната комисия класира кандидатите за повишаване в длъжност
според резултатите от последната атестация
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и проверки от по-горестоящите органи на
съдебната власт и от Инспектората към ВСС,
данните от кадровите им дела и преценка на
разгледаните и приключени дела и преписки,
избрани от конкурсната комисия и представени от кандидатите, въз основа на които
се прави обща оценка за притежаваните от
кандидата професионални качества.
ВАС, осмо отделение, е стигнал до извода, че, за да бъде обективна и справедлива
посочената обща оценка, ал. 3 на оспорената
разпоредба на чл. 40 от Наредбата урежда
формирането є като средноаритметична от
двете цифрови оценки по чл. 40, ал. 1 и 2, а
в случаите на чл. 189, ал. 4 от ЗСВ – плюс
оценката от писмения изпит. Според съда този
начин на формиране на общата оценка не
само че не измества тежестта на критериите,
а напротив – гарантира, че ще бъдат взети
предвид всички критерии, регламентирани в
закона и приповторени в Наредбата.
По г орн и т е с ъ о б ра жен и я ВАС, о с мо
отделение, е отхвърлил жалбата на Мария
Янкова Иванова-Вранеску срещу разпоредбата на чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г.
за конкурсите за магистрати и за избор на
административни ръководители в органите
на съдебната власт, приета с решение на
Пленума на ВСС, обективирано в протокол
№ 5 от 9.02.2017 г., и обнародвана в ДВ, бр. 17
от 21.02.2017 г.
Съдебното решение е валидно и допустимо,
но неправилно.
Правилен е решаващият извод на ВАС, осмо
отделение, за това, че обжалваната разпоредба на чл. 40 от Наредбата не е нищожна на
основанията, посочени от жалбоподателката.
Обосновано съдът е приел, че Наредбата (в
т.ч. и разпоредбата на чл. 40 от същата) е
издадена от компетентен орган в рамките
на законово делегираните му правомощия по
чл. 194г от ЗСВ.
Не може да се приеме за основателно
твърдението на жалбоподателката, че с разпоредбата на чл. 40 от Наредбата се въвеждат
нови критерии за оценяване на кандидатите,
непредвидени в чл. 192 от ЗСВ, с което се
определял не само редът, но и условията за
провеждане на процесните конкурси. Посочените в чл. 40, ал. 2 от Наредбата „критерии“
неправилно са назовани така. Същите съставляват по-скоро показатели, ориентиращи
конкурсната комисия за рамките, в които
следва да преценява проверените дела или
преписки, която преценка именно съставлява
част от посочените в чл. 192 от ЗСВ критерии
за извършване класиране на кандидатите.
Липсва и съвпадение между „критериите“
по чл. 40, ал. 2 от Наредбата и критериите
по чл. 198 и чл. 199 от ЗСВ, приложими
при извършване атестирането на магистрат,
каквото съвпадение неоснователно релевира
жалбоподателката.
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Основателен обаче е доводът на касаторката
за неправилност на съдебното решение в частта
му, в която ВАС е приел законосъобразност
на разпоредбата на чл. 40 от Наредбата като
съответстваща на материалноправната разпоредба на чл. 192 от ЗСВ.
Неп ра ви л но к а к т о ж а лбоподат ел к ата,
така и Пленумът на ВСС в чл. 40, ал. 1, 2,
3 и 4 от Наредбата приемат, че заложените
в чл. 192, ал. 1, изр. първо от ЗСВ критерии
за оценяване и класиране на кандидатите за
повишаване в длъжност са общо четири, а
именно: резултати от последното атестиране;
резултати от проверките от по-горестоящите
органи на съдебната власт и от Инспектората
към ВСС; данните от кадровите им дела и
преценката на разгледаните и приключени дела
и преписки, избрани от конкурсната комисия
и представени от кандидатите.
Смисловото, граматическото и синтактичното тълкуване на разпоредбата на чл. 192,
ал. 1 от ЗСВ налагат извода за общо три
критери я за к ласиране, а именно: първи
критерий – резултатите от последната атестация и проверки от по-горестоящите органи
на съдебната власт и от Инспектората към
Висшия съдебен съвет; втори критерий – дан
ните от кадровите дела на кандидатите, и
трети критерий: преценка на разгледаните
и приключени дела и преписки, избрани от
конкурсната комисия и представени от кандидатите. Именно на база тези три критерия
следва да се формира общата оценка за
притежаваните от кандидата професионални
качества, като всеки един от трите критерия
следва да има отделна и самостоятелна тежест
в общата оценка.
Основателни са оплакванията на жалбоподателката за незаконосъобразно групиране на
критериите за оценяване и класиране, извършено с оспорената разпоредба от Наредбата,
попадащо в противоречие с материалноправна
разпоредба от по-висок ранг (чл. 192, ал. 1
от ЗСВ), което води, от своя страна, до изместване тежестта на всеки един критерий
в общата оценка в противоречие с волята и
целта на законодателя.
На първо място – незаконосъобразно в
чл. 40, ал. 1 от Наредбата първият критерий
за класиране по смисъла на чл. 192, ал. 1 от
ЗСВ е разделен на два самостоятелни критерия: резултати от последното атестиране и
резултати от проверките от по-горестоящите
органи на съдебната власт и от Инспектората
към ВСС. На следващо място – незаконосъоб
разно вторият самостоятелен критерий по см.
на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ – данни от кадровото
дело на кандидата, е групиран в чл. 40, ал. 1
от Наредбата, наред с критерия резултати
от последно атестиране и от проверки на
по-горестоящите органи на съдебната власт
и от Инспектората към ВСС, като за двата
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критерия, вместо да се определи самостоятелна оценка, се определя една обща оценка.
В този смисъл незаконосъобразно се поставя
една обща оценка, средноаритметична на
двата цифрови компонента по чл. 40, ал. 1
и 2 от Наредбата, вместо за всеки един от
трите критерия по чл. 192, ал. 1 от ЗСВ да
се поставя отделна оценка, а общата оценка
да се формира като средноаритметично от
трите самостоятелни оценки.
Като е приел, че разпоредбата на чл. 40
от Наредбата съответства на разпоредбата
на чл. 192, ал. 1 от ЗСВ и не є противоречи,
ВАС, осмо отделение, е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено,
и вместо него ВАС, петчленен състав на първа
колегия, следва да постанови друго по същес
тво, с което да отмени по жалба на Мария
Янкова Иванова-Вранеску от гр. София като
незаконосъобразна поради противоречието є
с разпоредба от по-висок ранг разпоредбата
на чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за
конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на
съдебната власт (приета с решение на Пленума на ВСС, обективирано в протокол № 5
от 9.02.2017 г., и обнародвана в ДВ, бр. 17 от
21.02.2017 г.), ведно със законните последици.
Предвид изхода от спора на жалбоподателката Мария Янкова Иванова-Вранеску следва
да бъдат присъдени сторените от нея съдебни
разноски за двете съдебни инстанции в размер
общо на 290 (двеста и деветдесет) лв., от които: 20 лв. – обнародване в ДВ, 70 лв. – ДТ за
касационно обжалване, и 200 лв. – адвокатско
възнаграждение за касационната инстанция,
уговорено и реално заплатено.
Водим от горното и на основание чл. 221,
а л. 2, предл. второ от А ПК, Върховни ят
административен съд, петчленен състав на
първа колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 516 от 14.01.2020 г.,
постановено по адм. дело № 5736/2019 г. по
описа на Върховния административен съд,
осмо отделение, включително и в частта му
за присъдените съдебни разноски и, вместо
него, постановява:
Отменя като незаконосъобразна по жалба на Мария Янкова Иванова-Вранеску от
гр. София разпоредбата на чл. 40 от Наредба
№ 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета
с решение на Пленума на ВСС, обективирано
в протокол № 5 от 9.02.2017 г., и обнародвана
в ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г.
Осъжда Висшия съдебен съвет да заплати на Мария Янкова Иванова-Вранеску от
гр. София, ЕГН 6808018259, съдебни разноски
за двете съдебни инстанции в размер общо
на 290 (двеста и деветдесет) лв.
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Съдебното решение да се обнародва в „Държавен вестник“ на основание чл. 194 от АПК.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на съдията Милена Златкова
по административно дело № 4552 от 2020 г.
Сподел ям като правилно приетото от
петчленния състав, че граматическото тълкуване на разпоредбата на чл. 192, ал. 1 от
Закона за съдебната власт (ЗСВ) обуславя
извод за регламентирани от законодателя три
критерия (показатели), въз основа на които
конкурсната комисия прави обща оценка за
притежаваните от кандидата професионални
качества, а именно – 1. резултатите от последната атестация и от проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и
от Инспектората към Висшия съдебен съвет;
2. данните от кадровите дела, и 3. преценка
на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и
представени от кандидатите. Логиката на
обединяването на резултатите от последната
атестация и резултатите от проверките от
по-горестоящите органи на съдебната власт
и от Инспектората към Висши я съдебен
съвет в един критерий е в това, че съгласно
чл. 198, ал. 2, т. 3 ЗСВ при атестирането се
вземат предвид резултатите от проверките
на Инспектората към Висшия съдебен съвет,
извършени през атестирания период, а при
провеждане на конкурс конкурсната комисия
следва да съобрази и резултатите от проверки на по-горестоящите органи на съдебната
власт, както и резултатите от проверките на
Инспектората към Висшия съдебен съвет,
извършени след атестирания период.
Обстоятелството, че в чл. 40, ал. 1 от
Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за
магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
(Наредба № 1 от 9.02.2017 г.) данните по първия
критерий са разграничени в т. 1 и т. 2, а не
са посочени общо, не обуславя извод за незаконосъобразност на този текст от наредбата,
доколкото според мен това не противоречи
на чл. 192, ал. 1 ЗСВ.
Не съм съгласна с извода на съдебния
състав, че начинът на формиране на общата
оценка на конкурсната комисия, регламентиран в чл. 40, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба
№ 1 от 9.02.2017 г., противоречи на чл. 192,
ал. 1 ЗСВ, тъй като според текста на закона за всеки един от трите критерия следва
конкурсната комисия да постави отделна
оценка, а общата оценка да се формира
като средноаритметична от тези три оценки
(1. оценка по резултатите от последната атес-
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тация и проверки от по-горестоящите органи
на съдебната власт и от Инспектората към
Висшия съдебен съвет; 2. оценка на данните
от кадровото досие на кандидата, и 3. оценка
на разгледаните и приключени дела и преписки, избрани от конкурсната комисия и
представени от кандидатите).
Считам това тълкуване на текста на чл. 192,
ал. 1 ЗСВ за неправилно и несъответно на точния му смисъл, т.е. противоречащо на чл. 46,
ал. 1, предложение първо от Закона за нормативните актове. Законодателят в чл. 192, ал. 1
ЗСВ е изброил трите критерия, въз основа на
които конкурсната комисия следва да направи
обща оценка за притежаваните от кандидата
професионални качества. Изискването е да
се направи обща оценка на професионалните
качества на кандидата въз основа на тези три
критерия. Законодателят не е казал как точно
да бъде формирана тази обща оценка и не е
казал, че трите критерия следва да се оценяват
отделно един от друг, а общата оценка да се
формира като средноаритметично от тези три
оценки. Тъй като в закона не е регламентиран
начинът на формиране на общата оценка, то
това в съответствие с делегацията в чл. 194г
ЗСВ е направено в наредбата на Пленума на
Висшия съдебен съвет.
С оглед изложеното не считам, че текстът
на чл. 40, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 1 от
9.02.2017 г. противоречи на чл. 192, ал. 1 ЗСВ.
Формирането на отделна оценка по първите
два критерия – резултатите от последната атес-
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тация и проверки от по-горестоящите органи
на съдебната власт и от Инспектората към
Висшия съдебен съвет и данните от кадровото
досие на кандидата и формирането на отделна
оценка на резултатите от извършената от конкурсната комисия преценка на разгледаните
и приключени дела и преписки, избрани от
нея самата и представени от кандидатите, е
логически обосновано с това, че оценката по
първите два критерия се поставя на базата на
данните, съдържащи се в представените на
комисията документи, т.е. документи, неизготвени от нея, а втората оценка се поставя въз
основа на резултата от извършена от самата
комисия, проверка и преценка на конкретни
дела, вкл. по критериите, посочени в чл. 198,
ал. 1 ЗСВ. Както вече беше посочено по-горе,
доколкото в чл. 192, ал. 1 ЗСВ законодателят
не е казал как конкретно следва да се формира оценката на конкурсната комисия, като се
съобразят посочените три критерия, то това
разграничение в наредбата на критериите,
свързани с проверка по представените документи, и критерия, свързан със собствена на
комисията преценка за работата и уменията
на кандидата, не му противоречи.
По така изложените съображения считам,
че чл. 40 от Наредба № 1 от 9.02.2017 г. не е
незаконосъобразен, тъй като не противоречи
на чл. 192, ал. 1 ЗСВ.
Съдия:
Милена Златкова
4620
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BІ0-24
от 5 май 2021 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз във връзка със Заявление
с рег. № 70-372 от 22.01.2021 г., Сертификат за
акредитация с рег. № 15 ОСП от 10.12.2020 г.
със срок на валидност до 30.11.2024 г., Заповед
№ А 688 от 30.11.2020 г., изменена със Заповед
№ А 762 от 10.12.2020 г., издадени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, и Заповед № РД-09-452 от 5.05.2021 г. на
министъра на земеделието, храните и горите
разрешавам на „Органик серт“ – ООД, ЕИК:
205787173, със седалище и адрес на управление
в Република България: област Шумен, община
Шумен, гр. Шумен, ул. Спартак № 30, да извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ,
L 189 от 20.07.2007 г.) и Регламент на Комисията
(ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола
(ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; вино; фуражи; посадъчен и посевен материал; дрожди, използвани за храна или фураж.
Продуктовият обхват не включва аквакултури и
продукти от тях.
Разрешението е валидно до 30.11.2024 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-24

4572

Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1525
от 22 юли 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 2, т. 2 и чл. 105, ал. 2
от Наредбата за финансирането на институциите

в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.,
във връзка с протокол от 16.07.2021 г. от заседание
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1161 от 1.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, отказвам включване на
Частна детска градина „Джани Родари“ – ЕООД,
гр. София, в системата на държавното финансиране.
Мотиви: Детската градина не е отстранила
посочените в писмо № 0607-260 от 5.07.2021 г.
несъответствия с нормативните изисквания.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.

4556

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-09-1527
от 22 юли 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 2, т. 2 и чл. 105, ал. 2
от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.,
във връзка с протокол от 16.07.2021 г. от заседание
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1161 от 1.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, отказвам включване на
Частна детска градина „Свети Георги“ – ЕООД,
гр. София, в системата на държавното финансиране.
Мотиви: Детската градина не е отстранила
посочените в писмо № 0607-258 от 1.07.2021 г.
несъответствия с нормативните изисквания.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.

4557

Министър:
Н. Денков

ЗАПОВЕД № РД-09-1528
от 22 юли 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 2, т. 2 и чл. 105, ал. 2
от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.,
във връзка с протокол от 16.07.2021 г. от заседание на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1161 от 1.06.2021 г. на минист ъра на образованието и науката, отказвам
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включване на Частно средно училище „Свети
Георги“ – ЕООД, гр. София, в системата на
държавното финансиране.
Мотиви: Училището не е отстранило посочените в писмо № 0607-259 от 1.07.2021 г. несъответствия с нормативните изисквания.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.
Министър:
Н. Денков
4558
ЗАПОВЕД № РД-09-1529
от 22 юли 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 104, ал. 2, т. 2 и чл. 105, ал. 2
от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.,
във връзка с протокол от 16.07.2021 г. от заседание
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1161 от 1.06.2021 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам включване
на Частно основно училище „Светилник“, гр.
София, в системата на държавното финансиране.
Мотиви: Училището не е отстранило посочените в писмо № 0607-260 от 5.07.2021 г. несъответствия с нормативните изисквания.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.
Министър:
Н. Денков
4559
ЗАПОВЕД № РД-09-1530
от 22 юли 2021 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 1 и чл. 105, ал. 1
от Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 219 от
5.09.2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г.,
бр. 33, 37, 77 и 92 от 2020 г., бр. 13 и 56 от 2021 г.),
по мотивирано предложение на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1161 от
1.06.2021 г., утвърждавам:
1. Списък на частните детски градини и училища, които се включват в системата на държавно
финансиране съгласно приложението.
2. Предоставянето на средства от държавния
бюджет за посочените в списъка по т. 1 частни
детски градини и училища започва от бюджетната 2022 година.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването є.
Контрола по изпълнение на настоящата заповед
възлагам на главния секретар на Министерството
на образованието и науката.
Приложение
към т. 1

Списък на частните детски градини и училища, включени в системата на държавно финансиране
№

Наименование на частната
детска градина/училище

Населено
място

Община

Област

1. Частна детска градина „Монтесори Планета България“ Плевен

Плевен

Плевен

2. Частна детска градина „Бобче топче“

София

Столична

София-град

3. Частно основно училище „Слънчев лъч“

Пловдив

Пловдив

Пловдив

4. „Първа частна математическа гимназия“ – ООД

София

Столична

София-град

5. Частно основно училище „Питагор“ – ООД

София

Столична

София-град

6. Частно основно училище „Д-р Мария Монтесори Бур- Бургас
гас“ – ООД

Бургас

Бургас

7. Частно средно училище „Демократично образование Варна
Варна“ – ЕООД

Варна

Варна

8. Частно основно училище „Прогресивно образование София
3 – София“ – ЕООД

Столична

София-град

4560

Министър:
Н. Денков
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-58
от 19 юли 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-144760-2.12.2020 г.,
вх. № 09-144761-2.12.2020 г., вх. № 09-1447642.12.2020 г., вх. № 09-144766-2.12.2020 г., вх. № 09144767-2.12.2020 г., вх. № 09-145122-3.12.2020 г. и
вх. № 09-144782-2.12.2020 г. от СГКК – Ямбол, и
приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам
изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Миладиновци, EKATTE 48101, община
„Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-358
от 15.09.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48101.34.236:
площ: 1394 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.237:
площ: 3546 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.238:
площ: 456 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 48101.144.370:
площ: 14 687 кв. м, за местен път, собственост
на Община „Тунджа“;
сграда с идентификатор 48101.144.370.1: площ:
19 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 48101.19.77:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 355 895 кв. м,
площ след промяната: 349 835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.19.254:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 118 206 кв. м, площ след промяната:
116 401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.19.670:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 15 126 кв. м, площ след промяната:
15 080 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.20.161:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 5079 кв. м, площ след промяната:
4740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.21.12:
нива, собственост на „Лаки-97“ – ООД, площ
преди промяната: 10 011 кв. м, площ след промяната: 9696 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48101.21.54:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2671 кв. м, площ след промяната:
2670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.30:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански и
Стефан Борисов Йосифов, площ преди промяната:
17 804 кв. м, площ след промяната: 17 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.31:
нива, собственост на „Розмил“ – ООД, площ преди
промяната: 17 804 кв. м, площ след промяната:
17 478 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.32:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански,
площ преди промяната: 8805 кв. м, площ след
промяната: 8605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.39:
нива, собственост на Димо Михов Димов, площ
преди промяната: 12 284 кв. м, площ след промяната: 11 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.40:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански
и Стефан Борисов Йосифов, площ преди промяната: 6142 кв. м, площ след промяната: 6121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.48:
нива, собственост на Румен Атанасов Величков,
площ преди промяната: 7643 кв. м, площ след
промяната: 7610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.49:
нива, собственост на Даниела Георгиева Желязкова, площ преди промяната: 7643 кв. м, площ
след промяната: 7552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.63:
нива, собственост на „Лаки-97“ – ООД, площ
преди промяната: 7643 кв. м, площ след промяната: 7529 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.65:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 62 643 кв. м, площ след промяната:
62 536 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.76:
нива, собственост на „Росаграфонд“ – ООД,
площ преди промяната: 10 018 кв. м, площ след
промяната: 9950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.77:
нива, собственост на Васил Иванов Караилански и
Стефан Борисов Йосифов, площ преди промяната:
10 018 кв. м, площ след промяната: 9868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.83:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1725 кв. м, площ след промяната:
1698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.86:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 96 396 кв. м, площ след промяната:
96 287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.34.87:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 31 358 кв. м, площ след
промяната: 36 323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48101.144.368:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 51 820 кв. м, площ след
промяната: 37 133 кв. м.

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

3. Заличени обекти от КККР:
сграда с идентификатор 48101.144.368.1: площ:
19 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост на Община „Тунджа“.
II. С. Овчи кладенец, EKATTE 53299, община „Тунджа“, одобрени със Заповед № РД-18-356
от 15.09.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53299.50.457:
площ: 1233 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.50.458:
площ: 31 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.50.459:
площ: 30 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.236:
площ: 3421 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.237:
площ: 1437 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.238:
площ: 339 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.239:
площ: 1958 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.240:
площ: 69 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.241:
площ: 1046 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.242:
площ: 1385 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.243:
площ: 2693 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.244:
площ: 341 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.245:
площ: 418 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.246:
площ: 494 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.247:
площ: 1546 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.248:
площ: 137 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

поземлен имот с идентификатор 53299.84.249:
площ: 205 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.116.320:
площ: 130 кв. м, за стопански двор, собственост
на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.308:
площ: 2307 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата чрез Агенция
„Пътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.309:
площ: 11 758 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.310:
площ: 2281 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53299.44.44:
изоставена орна земя, собственост на Иван Ангелов Славов, площ преди промяната: 4996 кв. м,
площ след промяната: 4862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.44.45:
нива, собственост на Пламен Петров Бояджиев,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.44.48:
нива, собственост на Елена Георгиева Бинева,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.44.72:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6914 кв. м, площ след промяната:
6891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.46.121:
водоем, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 5708 кв. м, площ след промяната: 5691 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.46.123:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 16 327 кв. м, площ след промяната:
16 312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.46.124:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 109 980 кв. м, площ след промяната:
109 957 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.46.149:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3444 кв. м, площ след промяната:
2853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.46.188:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 9868 кв. м, площ след промяната:
9846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.46.194:
дере, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 14 605 кв. м, площ след промяната: 14 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.49.55:
нива, собственост на Марийка Илиева Алтънова,
площ преди промяната: 9999 кв. м, площ след
промяната: 9977 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53299.49.56:
нива, собственост на Пенка Георгиева Йоргова,
площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след
промяната: 9942 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.49.58:
нива, собственост на Надежда Вакова Христова,
площ преди промяната: 9998 кв. м, площ след
промяната: 9935 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.49.72:
нива, собственост на Александър Петров Геранлиев, площ преди промяната: 5000 кв. м, площ
след промяната: 4914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.49.179:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 11 006 кв. м, площ след
промяната: 10 988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.50.10: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 18 181 кв. м, площ
след промяната: 27 046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.50.115:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6414 кв. м, площ след промяната:
280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.50.453:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 8574 кв. м, площ след промяната:
8216 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.51.2: нива,
собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 18 550 кв. м, площ след
промяната: 18 438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.51.31:
нива, собственост на Пенка Стоянова Динева,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.51.32:
нива, собственост на, „Палайа“ – ООД, площ
преди промяната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.51.116:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 3394 кв. м, площ след промяната:
3388 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.1:
нива, собственост на Пена Стоева Тричкова,
площ преди промяната: 4999 кв. м, площ след
промяната: 4868 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.2: нива,
собственост на „Агроленд Пропъртийс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.3:
нива, собственост на Михаил Василев Панайотов,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.4:
нива, собственост на Продан Господинов Стоянов,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4956 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.5:
нива, собственост на Тончо Вълчев Тонев, площ
преди промяната: 4999 кв. м, площ след промяната: 4964 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53299.52.6:
нива, собственост на Яна Тонева Дачева, площ
преди промяната: 5499 кв. м, площ след промяната: 5494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.97:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 6503 кв. м, площ след промяната:
6497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.52.456:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 15 668 кв. м, площ след
промяната: 15 650 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.73.41:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 252 411 кв. м, площ след промяната:
252 327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.73.197:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
36 365 кв. м, площ след промяната: 36 361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.74.7:
пасище, собственост на Тончо Вълчев Тонев,
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след
промяната: 2714 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.74.8:
изоставена орна земя, собственост на „Агроленд
Пропъртийс“ – ЕООД, площ преди промяната:
5000 кв. м, площ след промяната: 3770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.80.28:
н и в а , с о б с т в ено с т н а „ А г р о лен д Пр оп ър тийс“ – ЕООД, площ преди промяната: 4999 кв. м,
площ след промяната: 4989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.123:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 45 886 кв. м, площ след промяната:
45 715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.142:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 10 981 кв. м, площ след промяната:
1513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.143:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 10 904 кв. м, площ след промяната:
2888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.84.235: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 34 249 кв. м, площ
след промяната: 45 759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.1:
пасище, собственост на Община „Тунджа“, площ
преди промяната: 178 692 кв. м, площ след промяната: 176 475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.3:
нива, собственост на Тона Стоянова Димитрова,
площ преди промяната: 3088 кв. м, площ след
промяната: 3047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.4:
нива, собственост на А лександър Димитров
Александров, площ преди промяната: 3115 кв. м,
площ след промяната: 2858 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.5:
нива, собственост на Марко Данев Марков, площ
преди промяната: 5470 кв. м, площ след промяната: 4973 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53299.85.6:
нива, собственост на Илия Христов Иванов,
площ преди промяната: 5500 кв. м, площ след
промяната: 5082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.8:
нива, собственост на ЕТ „Деси – Тончо Вълчев“,
площ преди промяната: 6999 кв. м, площ след
промяната: 6890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.9:
нива, собственост на Тончо Вълчев Тонев, площ
преди промяната: 7000 кв. м, площ след промяната: 6872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.10:
нива, собственост на „Тонев-2Т“ – ЕООД, площ
преди промяната: 6999 кв. м, площ след промяната: 6822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.11:
нива, собственост на „Агро Поа Инвест“ – АД,
площ преди промяната: 7499 кв. м, площ след
промяната: 7348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.12:
нива, собственост на Стоян Петров Николов,
площ преди промяната: 7999 кв. м, площ след
промяната: 7831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.13:
нива, собственост на Кольо Динев Николов,
площ преди промяната: 11 385 кв. м, площ след
промяната: 11 262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.144:
нива, собственост на ЕТ “Лилия – Мк – Митко
Динев“, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.145:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3000 кв. м, площ след промяната: 2969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.85.153:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 7440 кв. м, площ след промяната:
7407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.116.4:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 4255 кв. м, площ след
промяната: 3766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.116.142:
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ,
площ преди промяната: 3059 кв. м, площ след
промяната: 480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.30:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община „Тунджа“, площ преди промяната:
7831 кв. м, площ след промяната: 6199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.39:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община „Тунджа“, площ преди промяната:
37 649 кв. м, площ след промяната: 22 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.255: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата чрез Агенция „Пътна инфраструктура“, площ преди промяната: 9866 кв. м, площ
след промяната: 12 176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53299.88.305:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 1197 кв. м, площ след промяната:
1170 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53299.88.307:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 4046 кв. м, площ след промяната:
1706 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 53299.49.91:
площ: 1587 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община „Тунджа“.
III. С. Окоп, EKATTE 53480, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-355 от 15.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53480.33.118:
площ: 1117 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53480.30.1: друг
вид трайно насаждение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 31 314 кв. м, площ след
промяната: 26 597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53480.30.106:
нива, собственост на Ивана Георгиева Дойчева,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53480.30.167:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 16 886 кв. м, площ след промяната:
16 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53480.30.168:
отводнителен канал, собственост на държаватa
чрез Министерство на земеделието, храните и
горите, площ преди промяната: 27 740 кв. м,
площ след промяната: 27 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53480.30.169:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 26 034 кв. м, площ след промяната:
25 978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 53480.33.78:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 18 377 кв. м, площ след
промяната: 22 242 кв. м.
IV. С. Робово, EKATTE 62757, община „Тунджа“,
одобрени със Заповед № РД-18-329 от 13.09.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62757.7.1059:
площ: 631 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“;
поземлен имот с идентификатор 62757.7.1060:
площ: 1634 кв. м, за местен път, собственост на
Община „Тунджа“.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62757.4.8:
нива, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ преди промяната: 3089 кв. м, площ след
промяната: 2976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62757.4.1024:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 5176 кв. м, площ
след промяната: 5169 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 62757.7.1053:
за местен път, собственост на Община „Тунджа“,
площ преди промяната: 10 998 кв. м, площ след
промяната: 8967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62757.8.37:
напоителен канал, собственост на Община „Тунджа“, площ преди промяната: 7622 кв. м, площ
след промяната: 7516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 62757.8.38:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община „Тунджа“, площ преди
промяната: 2049 кв. м, площ след промяната:
2042 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

4649

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № КД-14-59
от 21 юли 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 01-210800-16.04.2021 г.,
вх. № 01-210773-16.04.2021 г., вх. № 01-21078116.04.2021 г. и вх. № 01-210765-16.04.2021 г. от
Община Севлиево и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Бат ошево, EK AT T E 02885, общ ина
Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-919
от 14.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 02885.12.95:
за местен път, собственост на Община Севлиево,
площ преди промяната: 5623 кв. м, площ след
промяната: 5411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.14.41:
овощна градина, собственост на Иванка Петрова
Траянова, площ преди промяната: 800 кв. м, площ
след промяната: 586 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.14.46:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Севлиево – пътища и дерета,
площ преди промяната: 10 429 кв. м, площ след
промяната: 9923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.14.70:
данни преди промяната: насип, насипище, площ:
1056 кв. м, данни след промяната: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ:
4394 кв. м, собственост на Община Севлиево;
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поземлен имот с идентификатор 02885.14.71:
иглолистна гора, собственост на МЗГ – държавно
лесничейство, площ преди промяната: 19 736 кв. м,
площ след промяната: 17 675 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.1:
нива, собственост на Христо Иванов Шиваров,
площ преди промяната: 1298 кв. м, площ след
промяната: 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.2:
нива, собственост на Христо Иванов Шиваров,
площ преди промяната: 2487 кв. м, площ след
промяната: 1660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.3:
нива, собственост на Христо Иванов Шиваров,
площ преди промяната: 1468 кв. м, площ след
промяната: 1090 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.4:
нива, собственост на Христо Иванов Шиваров,
площ преди промяната: 759 кв. м, площ след
промяната: 600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.5:
нива, собственост на Христо Иванов Шиваров,
площ преди промяната: 788 кв. м, площ след
промяната: 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.6:
нива, собственост на Недьо Вълков Марков,
площ преди промяната: 3083 кв. м, площ след
промяната: 2966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.7:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Община Севлиево – земи по чл. 19, площ преди
промяната: 1517 кв. м, площ след промяната:
554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.60.30:
язовир, собственост на Сдружение за напояване
„Кастело“, площ преди промяната: 16 178 кв. м,
площ след промяната: 20 995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02885.246.2:
нискостъблена гора, собственост на МЗГ – държавно лесничейство, площ преди промяната:
27 202 кв. м, площ след промяната: 25 502 кв. м.
II. С. Душево, EKATTE 24178, община Севлиево,
одобрени със Заповед № РД-18-785 от 28.11.2017 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24178.52.173:
площ: 1913 кв. м, пасище, собственост на Община
Севлиево – Кметство с. Душево;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.174:
площ: 2492 кв. м, ливада, собственост на Община
Севлиево.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 24178.41.26:
широколистна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство „Севлиево“, площ преди
промяната: 71 570 кв. м, площ след промяната:
70 470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.24:
ливада, собственост на Община Севлиево, площ
преди промяната: 24 151 кв. м, площ след промяната: 16 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.29:
пасище, собственост на Община Севлиево – Кметс т в о с. Д у ш е в о, п л о щ п р ед и п р о м я н а т а :
13 246 кв. м, площ след промяната: 9408 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 24178.52.48:
друг вид нива, собственост на ЕАД „Сортови
семена“, площ преди промяната: 6501 кв. м, площ
след промяната: 5549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.61:
друг вид нива, собственост на Ценка Мичева
Ганчева, площ преди промяната: 6195 кв. м, площ
след промяната: 5817 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево – пътища и
дерета, площ преди промяната: 1659 кв. м, площ
след промяната: 1628 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.65: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 1746 кв. м, площ след промяната:
905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.52.66: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 438 кв. м, площ след промяната:
8006 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.57.18:
пасище, собственост на Община Севлиево, площ
преди промяната: 110 566 кв. м, площ след промяната: 110 459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.57.20:
пасище, собственост на Община Севлиево, площ
преди промяната: 495 236 кв. м, площ след промяната: 491 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24178.57.49:
язовир, собственост на Сдружение за напояване
„Орехите“, площ преди промяната: 82 632 кв. м,
площ след промяната: 89 320 кв. м.
III. С. Петко Славейков, EKATTE 56037, община Севлиево, одобрени със Заповед № РД-18-761
от 24.11.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 56037.66.79:
площ: 11 345 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община
Севлиево;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.80:
площ: 355 кв. м, нива, собственост на Радка Тодорова Димитрова.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 56037.65.1:
нива, собственост на Ботьо Макавеев Богданов,
площ преди промяната: 11 235 кв. м, площ след
промяната: 7487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.65.163:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Кметство с. Петко Славейков, площ преди промяната: 604 кв. м, площ след промяната: 344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.65.168:
за стопански двор, собственост на Цветан Ботев
Макавеев, площ преди промяната: 805 кв. м, площ
след промяната: 719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.65.169:
пасище, собственост на Кметство с. Петко Славейков, площ преди промяната: 1578 кв. м, площ
след промяната: 1344 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56037.65.170:
язовир, собственост на Община Севлиево, площ
преди промяната: 74 813 кв. м, площ след промяната: 117 778 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.65.171:
за местен път, собственост на Община Севлиево,
площ преди промяната: 17 335 кв. м, площ след
промяната: 16 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.1:
нива, собственост на Александър Стефанов Кочумов, площ преди промяната: 1560 кв. м, площ
след промяната: 805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.2:
нива, собственост на Александър Иванов Кочумов, площ преди промяната: 1952 кв. м, площ
след промяната: 1679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.3:
нива, собственост на Доньо Евтимов Тасев,
площ преди промяната: 2667 кв. м, площ след
промяната: 1946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.4:
нива, собственост на Александър Иванов Кочумов, площ преди промяната: 4040 кв. м, площ
след промяната: 2848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.5:
нива, собственост на Димитър Стефанов Димит
ров, площ преди промяната: 1320 кв. м, площ
след промяната: 898 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.6:
нива, собственост на Иван Стефанов Кочумов,
площ преди промяната: 1274 кв. м, площ след
промяната: 860 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.7:
нива, собственост на Александър Стефанов Кочумов, площ преди промяната: 1230 кв. м, площ
след промяната: 808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.8:
нива, собственост на Юсуф Мустафов Салиаджов,
площ преди промяната: 12 566 кв. м, площ след
промяната: 12 210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.49:
нива, собственост на Димитър Стефанов Димит
ров, площ преди промяната: 1630 кв. м, площ
след промяната: 1177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.50:
нива, собственост на Иван Стефанов Кочумов,
площ преди промяната: 1559 кв. м, площ след
промяната: 1242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.51:
нива, собственост на Радка Тодорова Димитрова,
площ преди промяната: 2800 кв. м, площ след
промяната: 1362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.56:
нива, собственост на Кметство с. Петко Славейков, площ преди промяната: 1600 кв. м, площ
след промяната: 727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.57:
за местен път, собственост на Община Севлиево,
площ преди промяната: 2042 кв. м, площ след
промяната: 2745 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.71.1:
нива, собственост на Ахмед Юсеинов Ибишев,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.71.2:
нива, собственост на Неджип Мустафов Ибишев,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 978 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56037.71.9:
пасище, собственост на Кметство с. Петко Славейков, площ преди промяната: 832 кв. м, площ
след промяната: 587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.71.115:
напоителен канал, собственост на Община Сев
лиево, площ преди промяната: 6298 кв. м, площ
след промяната: 6245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56037.73.64:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево, площ преди
промяната: 4384 кв. м, площ след промяната:
5061 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 56037.65.162:
площ: 11 471 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Кметство с. Петко Славейков;
поземлен имот с идентификатор 56037.66.47:
площ: 1413 кв. м, нива, собственост на Кметство
с. Петко Славейков;
поземлен имот с идентификатор 56037.69.14:
площ: 30 206 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Кметство с. Петко Славейков.
IV. С. Хирево, EKATTE 77253, община Сев
лиево, одобрени със Заповед № РД-18-764 от
24.11.2017 г. на изпълнителни я дирек тор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 77253.64.137:
площ: 446 кв. м, нива, собственост на Минко
Матев Мачков;
поземлен имот с идентификатор 77253.80.2:
площ: 3928 кв. м, пасище, собственост на Кметство с. Хирево.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 77253.42.22:
овощна градина, собственост на Румен Стоянов
Цоневски, площ преди промяната: 1199 кв. м,
площ след промяната: 1075 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.42.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево – пътища и
дерета, площ преди промяната: 456 кв. м, площ
след промяната: 422 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.44.1:
нива, собственост на Рада Николова Матева,
площ преди промяната: 3665 кв. м, площ след
промяната: 3670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.51.287:
дере, собственост на Община Севлиево – пътища
и дерета, площ преди промяната: 8351 кв. м, площ
след промяната: 7813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.64.1:
нива, собственост на Минко Матев Мачков,
площ преди промяната: 2499 кв. м, площ след
промяната: 1356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.64.48:
овощна градина, собственост на Недялко Коев
Стойчев, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ
след промяната: 1293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.64.78:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево – пътища и
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дерета, площ преди промяната: 1842 кв. м, площ
след промяната: 1724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.64.134:
овощна градина, собственост на Бонка Цонкова
Ботева, площ преди промяната: 2249 кв. м, площ
след промяната: 1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.80.1:
пасище, собственост на кметство с. Хирево,
площ преди промяната: 17 814 кв. м, площ след
промяната: 5918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.100.1:
пасище, собственост на Стефан Пенков Стоянов,
площ преди промяната: 3507 кв. м, площ след
промяната: 2984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.100.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево – пътища и
дерета, площ преди промяната: 580 кв. м, площ
след промяната: 712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на държавно лесничейство, площ преди
промяната: 22 241 кв. м, площ след промяната:
21 374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.2:
данни преди промяната: пасище, площ: 5353 кв. м,
данни след промяната: за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ: 6684 кв. м,
собственост на Община Севлиево;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.3: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на „Х идромелиорации – Севлиево“ – ЕАД, площ преди промяната: 3917 кв. м,
площ след промяната: 3625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево – пътища и
дерета, площ преди промяната: 3787 кв. м, площ
след промяната: 2610 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.5:
язовир, собственост на Община Севлиево, площ
преди промяната: 45 618 кв. м, площ след промяната: 60 369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.6:
пасище, собственост на Община Севлиево – земи
по чл. 19, площ преди промяната: 8188 кв. м,
площ след промяната: 4721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 77253.186.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Севлиево – пътища и
дерета, площ преди промяната: 916 кв. м, площ
след промяната: 964 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
4650
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 238
от 22 юли 2021 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
8.11.2021 г. сребърна възпоменателна монета с
нанесено частично позлатяване „Хан Омуртаг“
от серията „Средновековни български владетели“
със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2021 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 925/1000 с нанесено
частично позлатяване;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
Лицева страна на монетата: позлатен медальон
с изображение на медальон на Хан Омуртаг; в
полукръг горе надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА
БАНКА“; долу – номинална стойност „10 ЛЕВА“
и емблемата на БНБ с годината „1879“ върху
лентата, а под тях годината на емисията „2021“.
Обратна страна на монетата: отделени със
зрънчест пръстен са изображения на колоната с
Чаталарския надпис и фрагмент от миниатюра
от „Хроника“ на Йоан Скилица с изображение
на владетеля. Околовръст по външния пръстен е
изписано: горе – „СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ“, а долу – „ХАН ОМУРТАГ“.
Автори на художествения проект са Евгения
Цанкова и Орлин Иванов.
Управител:
Д. Радев

4631

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 22-10-3
от 26 май 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Бургас, одобрява:
1. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на територията, разположена между
кръстовището при надлеза на бул. Иван Вазов,
моста при жп гара „Владимир Павлов“, бул. Мария-Луиза и жп коловози, с който територията
се включва в устройствена зона „5/Ц“ – смесена
централна устройствена зона, в която се допуска
изграждане на административни и делови сгради;
сгради за социални, просветни, учебни, културни,
религиозни и други обществени дейности; търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
жилищни и смесени сгради; хотели и ЗОХ; сгради
за безвредни производствени и занаятчийски дейности; бензиностанции, газостанции и надземни
и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, с максимално допустими
показатели за застрояване: плътност – до 100%,
Кинт. – до 5,0, и озеленяване – мин. 20%.

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

2. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и
07079.2.1045 по КК на гр. Бургас, с който имотите
се включват в устройствена зона „07079/19“ – смесена територия с преобладаващо предназначение
за обществено обслужване и допълващо за безвредни производства, в границите на с.о. „Бизнес
парк Бургас-1“, при запазване на утвърдените
градоустройствени показатели за устройствена
зона: височина – до 15 м (5 ет.), плътност – до
60%, Кинт. – до 3,0, озеленяване – мин. 30%.
3. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на ПИ с идентификатори 07079.603.90,
07079.603.129 и 07079.603.130 по КК на гр. Бургас,
представляващи УПИ VI в кв. 47 и УПИ IV и
V в кв. 48 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с
който имотите се включват в устройствена зона
„16/Смф“ – многофункционална устройствена
зона с преобладаващо обществено обслужване,
търговия, безвредни производства и складове,
спорт и атракции и други допълващи функции,
без да се допускат обекти за дейности с вредни
отделяния и влияния, при запазване на утвърдените градоустройствени показатели за устройствена
зона 16/Смф, както следва: височина – до 21,00
м, плътност – до 60%, Кинт. – до 4,0, и озеленяване – мин. 20%.
4. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в
обхват на ПИ с идентификатор 07079.8.224 по КК на
гр. Бургас в местност Капчето, с който имотът се
включва в устройствена зона „5/Жс“ – жилищна
устройствена зона с преобладаващо застрояване
със средна височина, която се състои предимно
от жилищни сгради, като се допуска изграждане
на административни и делови сгради, хотели,
научни и учебни заведения, обекти на социалната инфраструктура, културата, търговията,
услугите, подземни и етажни паркинги и гаражи,
търговско-складови и безвредни производства,
обекти на инженерната инфраструктура и други,
при запазване на утвърдените градоустройствени
показатели за устройствена зона „5/Жс“, както
следва: височина – до 15,00 м (5 ет.), плътност – до
70%, Кинт. – до 2,0, озеленяване – мин. 30%.
5. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на част от устройствена зона „3/Жм“
в кв. Сарафово, гр. Бургас, с който ПИ с идентификатори, както следва: 07079.820.683; 820.684;
820.685; 820.1399; 820.1399; 820.686; 820.689; 820.1452;
820.997; 820.998; 820.999; 820.1000; 820.1001; 820.1002;
820.1003; 820.1004; 820.1005; 820.1006; 820.1007;
820.1008; 820.1009; 820.1010; 820.1011; 820.1012;
820.1061; 820.1062; 820.1063; 820.1545; 820.1464;
820.954; 820.693; 820.692; 820.691; 820.690; 820.1479;
820.1480; 820.1481; 820.976; 820.1014; 820.977; 820.978;
820.979; 820.980; 820.981; 820.982; 820.983; 820.1277;
820.1294; 820.1295; 820.1296; 820.1291; 820.1292;
820.1293; 820.1044; 820.1213; 820.1214; 820.1219;
820.1220; 820.1048; 820.983; 820.1180; 820.1310;
820.1311; 820.1312; 820.1313; 820.1314; 820.1315;
820.1316; 820.1317; 820.1326; 820.1327; 820.1051;
820.1986; 820.967; 820.988; 820.989; 820.990; 820.991;
820.992; 820.993; 820.994; 820.1052; 820.1166; 820.1167;
820.1168; 820.1015; 820.1016; 820.1017; 820.1018;
820.1019; 820.1457; 820.1458; 820.1278; 820.1169;
820.1077; 820.1053; 820.1054; 820.1551; 820.1552;
820.1554; 820.1555; 820.1079; 820.1328; 820.1330;
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820.1080; 820.1020, по КК на гр. Бургас се включват
в нова устройствена подзона „2/Жс1“ – жилищна
устройствена зона с преобладаващо застрояване
със средна височина, която се състои предимно
от жилищни сгради, като се допуска изграждане
на административни и делови сгради, хотели,
научни и учебни заведения, обекти на социалната
инфраструктура, културата, търговията, услугите,
подземни и етажни паркинги и гаражи, търговско-складови и безвредни производства, обекти
на инженерната инфраструктура и други, с предвидени градоустройствени показатели: височина
до 12,00 м (4 ет.), плътност – до 70%, Кинт. – до
1,7, озеленяване – мин. 30%.
6. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на ПИ с идентификатор 07079.2.390 по
КК на гр. Бургас, с който имотът се включва в
устройствена зона „07079/11“ – земеделска територия с допустима промяна на предназначението, в
която се разрешава промяна на предназначението
на земята с режим на застрояване за обществено обслужващи дейности, търговски и бизнес
комплекси, обекти за спорт и атракции и други
допълващи функции без обекти за дейности с
вредни отделяния и влияния. Утвърдените показатели за застрояване за устройствената зона са,
както следва: височина – до 15 м, плътност – до
60%, Кинт. – до 3,0, озеленяване – мин. 30%.
№

Докторска програма
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7. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхват на акваторията, източно от ПИ с идентификатор 07079.662.42 по КК на гр. Бургас, с който
се предвижда ситуиране на пристанищен обект
в акваторията, източно от ПИ с идентификатор
07079.662.42 по КК на гр. Бургас.
Председател:
С. Турманова
4601
71. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0000668/27.07.2021 г.
възлага на „Май дистрибюшън“ – ЕООД, ЕИК
202062928, следния недвижим имот: дворно място,
урбанизирана територия, представляващо УПИ
VII-11, в кв. 96 по плана на гр. Лозница, отреден
за „фотоволтаична централа“, с площ 1395,80 кв.
м, намиращ се в гр. Лозница, община Лозница,
област Разград, ул. Иглика.
4599
11. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение – държавна
поръчка) за учебната 2021/2022 г. по следните
акредитирани докторски програми:

Форма на
обучение
Р

З

Институт

1.

Икономика и управление (земеделие)

2

1

Институт по аграрна икономика, София

2.

Механизация и електрификация на
растениевъдството

1

0

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София

3.

Хидромелиоративно строителство

1

0

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София

4.

Агрохимия

1

0

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София

5.

Почвознание

3

0

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София

6.

Общо земеделие

3

0

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

7.

Мелиорации (вкл. почвена ерозия и
борбата с нея)

1

0

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София

8.

Растениевъдство

1

0

Институт по фуражните култури, Плевен

9.

Овощарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян

10. Лозарство

0

2

Институт по лозарство и винарство, Плевен

11. Зеленчукопроизводство

1

0

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

12. Фуражно производство, ливадарство

1

0

Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян

13. Селек ци я и семепроизводство на
културните растения

1

1

Земеделски институт, Шумен

2

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

0

Институт по растителни генетични ресурси,
Садово

1

0

Институт по фуражните култури, Плевен

0

2

Институт по земеделие, Карнобат
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Р

З

14. Растителна защита (фитопатология и
ентомология)

3

0

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София

15. Говедовъдство и биволовъдство

1

1

Земеделски институт, Стара Загора

1

0

Земеделски институт, Шумен

2

0

Земеделски институт, Шумен

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Земеделски институт, Стара Загора

1

1

Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян

17. Свиневъдство

2

0

Земеделски институт, Шумен

18. Специални отрасли (пчели)

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

19. Развъж дане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на
размножаването

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Земеделски институт, Стара Загора

20. Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

16. Овцевъдство и козевъдство

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за
признато висше образование – степен „магистър“,
ако дипломата е издадена от чуждестранно вис
ше училище, други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават
в ЦА на ССА – София, ул. Суходолска № 30,
стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. За контакти: тел.
02/8127560. Срокът за подаване на документи е 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.
4358
196. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 2.3. Философия
(История на философията. Изток-Запад) – един
за нуждите на Философския факултет, със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника
за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности
в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи се
подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Документи могат да се подават и електронно на
адрес: www.uni-sofia.bg.
4641
15. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в гр. Пловдив за главен асистент,
висше училище, в професионално направление
4.5. Математика, специалност „Диференциални
уравнения“ – един, за нуждите на катедра „Математика, физика, химия“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-

менти се приемат във филиала на Техническия
университет – София, в гр. Пловдив, ул. Цанко
Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
4590
16. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един,
към катедра „Информационни технологии в
индустрията“ – ФКСТ; 3.7. А дминистрация и
управление, специалност „Икономика и управ
ление (Социология, политология и обществени
комуникации)“ – един, към катедра „Правни и
хуманитарни науки“ – СФ; 5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на
производството“ – един, към катедра „Икономика,
индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ;
5.4. Енергетика, специалност „Енергопреобразуващи технологии и системи“ – един, към катедра
„Топлоенергетика и ядрена енергетика“ – ЕМФ;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“ – един, към катедра
„Електроника и електроенергетика“ – КЕЕ; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложна електронна и компютърна
техника“ – един, към катедра „Електроника и
електроенергетика“ – К ЕЕ, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии:
ФКСТ – каб. 1443а, тел. 02/965 25 13; СФ – каб.
3235, тел. 02/965 37 04; ЕМФ – каб. 2344, тел.
02/965 32 90; КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/965 36 43.
4591
1. – Лесотехническият университет, София,
на основание РМС № 437 от 2.06.2021 г. обявява
конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/2022 г. по следните
докторски програми:
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Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

задочна

Икономика и управление (по отрасли)

1

1

Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли)

1

1

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

1

Социални, стопански и правни науки
Администрация и управление

Природни науки, математика и информатика
Науки за земята

5.

Технически науки

5.13.

Общо инженерство

6.1.

Форма на обучение
редовна

Екология и опазване на екосистемите

6.

С Т Р. 9 9

1

Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата
и мебелната промишленост

2

Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство
и добива на дървесина

1

Машини и съоръжения в горското стопанство, дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост

2

Дървесинознание и дървесни материали

1

Ергономия и промишлен дизайн

1

Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
Мелиорации

1

Зеленчукопроизводство

1

Почвознание
6.5.

1

1

Горско стопанство
Лесовъдство (вкл. Дендрология)

1

Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите

1

Горски култури, селекция и семепроизводство

1

Озеленяване на населените места и ландшафта

1

Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи:
заявление (по образец) – бланка на заявлението
може да бъде изтеглена от сайта на университета
ltu.bg; автобиография с актуална снимка; копие
на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“/
академична справка, ако дипломата е в процес на
издаване; списък на публикациите (ако има такива); други документи, удостоверяващи интереси
и постижения в научната област; удостоверение
за признато висше образование (ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище);
медицинско свидетелство; документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(60 лв.); два самоадресирани плика. Документите
се подават в стая 6 „Обща канцелария“, централна
сграда на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски
№ 10, тел. 02 868 86 32.
4632
679. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет на Медицинския университет – Со-

1

фия (протокол № 12 от 29.06.2021 г.), обявява
конкурси за: професор – един, в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, за нуждите
на преподаването по висша математика в катедра
„Организация и икономика на фармацията“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София;
професор – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, за нуждите на преподаванията по физикохимия и фармакокинетика
в катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет
при МУ – София; доцент – един, в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, за
нуждите на преподаванията по физикохимия и
фармакокинетика в катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София; главен
асистент – двама, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра „Организация и
икономика на фармацията“ на Фармацевтичния
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факултет при МУ – София, всички със срок 2
месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават
заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
4642
78. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професори
по: област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки
(Ензимни методи за анализ на храни) – един;
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Микробиология на млякото и млечните продукти, Стартерни култури за млечни
продукти) – един; област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Синтез и анализ на алгоритми) – един; област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.4. Енергетика (Горивна
техника и технологии, Проектиране на топлинни
системи) – един; доценти по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.12. Хранителни технологии (Физични методи за анализ на храни, Механизъм и
анализ на биологичната активност на хранителни
системи) – един; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Технология на
млечните продукти, Безопасност и качество на
млечните продукти) – един; област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство (Машини
и апарати за механична и хидравлична обработка
II) – един; главен асистент по: област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.11. Биотехнологии (Микробиология, Криобиология) – един, всички със срок
2 месеца от датата на обнародване в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Университета
по хранителни технологии – Пловдив, бул. Марица
№ 26, тел. 032 603 603.
4592
22. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за прием на редовни и
задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2021 – 2022 г. съгласно Решение № 437
на Министерския съвет от 2.06.2021 г. по следните
докторски програми:
Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на
обучение
редовна

задочна

1. Педагогически науки

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми
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Форми на
обучение
редовна

задочна

3. Социални, стопански и
правни науки
3.8. Икономика
Региона лно стопанство и
развитие – СФ

1

Икономика и управление
(селско стопанство) – СФ

1

4. Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки
Ботаника – АФ

1

-

Микробиология – АФ

1

-

Биохимия – АФ

-

2

Биохимия – МФ

1

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Двигатели с вътрешно горене – ФТТ

1

-

Механизация и електрификация на растениевъдството – ФТТ

1

-

Технология на шевното производство – ФТТ

1

-

Художествено оформяне и
моделиране на текстилни и
шивашки изделия, облекла
и обувки – ФТТ

1

-

2

-

1

-

1

-

5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление (по отрасли) –
ФТТ
5.13. Общо инженерство
Технология на млякото и
млечните продукти – АФ
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.1. Растениевъдство
Растениевъдство – АФ

1.2. Педагогика

6.3. Животновъдство

Теория на възпитанието и
дидактика – ПФ

3

3

Специална педагогика – ПФ

1

1

Мет од и ка на обу чен ие т о
по математика в предучилищното образование и в
начален етап на основната
образователна степен – ПФ

ВЕСТНИК

2

2

Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

Овцевъдство и козевъдство –
АФ

1

Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов – АФ

1

1
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Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форми на
обучение
редовна

задочна

Зоохигиена и организация
на ветеринарното обслужване – ВМФ

-

2

Патология на животните –
ВМФ

2

-

В е т е ри н а рн а х и ру рг и я –
ВМФ

2

-

Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ

-

1

Акушерство и гинекология
на ж и во т н и т е и болес т и
на новородените животни –
ВМФ

1

-

Морфология – ВМФ

1

1

6.4. Ветеринарна медицина

7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина
Дерматология и венерология – МФ

2

Ендокринология – МФ

1

А к у шерс т во и г и неколо гия – МФ

1

Оториноларингология – МФ

1

Социална медицина и организация на здравеопазването
и фармацията – МФ

1

Общо за ТрУ:

34

13

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление до декана за участие в конкурса с
избор на чужд език за изпит по него (по образец
от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено
в деловодството на факултета; 2. автобиография
(европейски формат) със задължително посочени
електронен адрес и телефон за връзка; 3. диплома с
приложението (оригинал или нотариално заверено
копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или академична справка
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ за кандидатите, които нямат
изготвена диплома (оригинал или нотариално
заверено копие); 4. диплома с приложението
(оригинал или нотариално заверено копие) за
придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 5. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище; 6. кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища,
признати по законодателството на съответната
държава, могат да кандидатстват за докторанти,
след като придобитото висше образование им
бъде признато по процедурата „За признаване от
Тракийския университет на придобита в чужбина
степен на висше образование“; кандидатите прилагат и решението на комисията; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област; 8. документ за платена

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

такса за кандидатстване в размер, определен с РМС
№ 373 от 22.04.2021 г. Таксите за кандидатстване
и обучение на докторантите са поместени в сайта
на ТрУ. Подаване на документи във: Медицинския факултет – Научен отдел – ул. Армейска
№ 11, тел. 042/664468; Аграрния факултет – стая
№ 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицинския
факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогическия факултет – Научен отдел, ул. Армейска
№ 9, тел. 042/613758; Стопанския факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; факултет „Техника
и технологии“ – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев
№ 38, тел. 046/669181.
4633
22а. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Аграрния факултет за
академична длъжност доцент по „Генетика“ в
област на висше образование 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, за нуждите на катедра
„Генетика, развъждане и репродукция“ – един със
срок 2 месеца; Ветеринарномедицинския факул
тет в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, за:
академична длъжност професор по „Патология
на животните“ за нуждите на катедра „Обща и
клинична патология на животните“ – един със
срок 2 месеца; академична длъжност доцент по
„Патология на животните“ за нуждите на катедра
„Вътрешни болести“ – един със срок 3 месеца;
академична длъжност главен асистент по „Морфология“ за нуждите на катедра „Ветеринарна
анатомия, хистология и ембриология“ – един
със срок 2 месеца; академична длъжност главен
асистент по „Ветеринарна хирургия“ за нуждите
на катедра „Ветеринарна хирургия“ – един със
срок 2 месеца; академична длъжност главен
асистент по „Фармакология“ за нуж дите на
катедра „Фармакологи я, физиологи я на ж ивотните, биохимия и химия“ – един със срок
2 месеца; Медицинския факултет за: академична
длъжност професор по „Теория и методика на
физическото възпитание, спортната тренировка
и кинезитерапията (кинезитерапия, медицинска
рехабилитация и ерготерапия)“, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, към
катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един със
срок 3 месеца; академична длъжност доцент по
„Микробиология“, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, към катедра „Хигиена, епидемиология,
микробиология, паразитология и инфекциозни
болести“ – един на 0,5 щат със срок 3 месеца – до
пълнителни изисквания към кандидатите: ОКС „магистър“ по „Медицина“, придобита специалност
„Микробиология“; придобита ОНС „доктор“ по
специалност „Микробиология“, професионално
направление 4.3. Биологически науки; академична
длъжност доцент по „Микробиология“, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, на
0,5 щат към катедра „Хигиена, епидемиология,
микробиология, паразитология и инфекциозни
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болести“ и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян
Киркович“ – един със срок 3 месеца; академична
длъжност доцент по „Офталмология“, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, на
цял щат към катедра „Оториноларингология и
офталмология“ и на 0,5 щат към УМБАЛ „Проф.
д-р Стоян Киркович“ – един със срок 3 месеца;
академична длъжност доцент по „Дерматология
и венерология“, област на висше образование
7. Зд ра веопа зва не и спор т, п рофесиона л но
направление 7.1. Медицина, на 0,5 щат към
катедра „Обща и клинична патология, съдебна
медицина, деонтология и дерматовенерология“
и цял щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – един със срок 3 месеца; академична
длъжност доцент по „Нуклеарна медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
към катедра „Медицинска физика, биофизика,
рентгенология и радиология“ – един на 0,2 щат
със срок 3 месеца; академична длъжност доцент
по „Лъчелечение“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, към катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и
радиология“ – един на 0,2 щат със срок 3 месеца;
академична длъжност доцент по „Лъчелечение“,
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина,
към катедра „Медицинска физика, биофизика,
рентгенология и радиология“ – един на 0,2 щат
със срок 3 месеца; академична длъжност главен
асистент по „Кинезитерапия“, област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
към катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един
със срок 3 месеца; академична длъжност главен
асистент по „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, към
катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“ – един със срок
3 месеца; академична длъжност главен асистент
по „Организация и управление извън сферата на
материалното производство“ (социални дейности),
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.4. Социални дейности, за нуждите на специалност
„Социални дейности“ към катедра „Медицинска
психология, социални дейности и чужди езици“ – един със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: в Аграрния
факултет, Студентски град, тел. 042/699443; във
Ветеринарномедицинския факултет, Студентски
град, тел. 042/699506; в Медицинския факултет,
ул. Армейска № 11, тел. 042/664468.
4634
520. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (вкл. тематично географско картографиране) – един; доцент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
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направление 1.3. Педагогика на обучението по…
(Методика на обучението по физическо възпитание
и спорт) – един; главен асистент по област на вис
ше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.5.
Математика (Изчислителна математика) – един,
всички – със срок за подаване на документи
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, вътр.
321, GSM: 0899 901943.
4648
2. – Националният институт по метеорология
и хидрология – София, обявява шест конкурса
за заемане на академични длъжности, както
следва: доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност „Метеорология“ (Развитие и
внедряване на числени модели за прогнозиране
на морско вълнение и щормово повишение на
морското ниво и на системи за прогнозиране на
опасни морски явления) в секция „Морски прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно
обслужване“ – един; доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Метеорология“ в отдел „Метеорологични експериментални
данни“ на департамент „Метеорология“ – един;
главен асистент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.4. Науки за земята,
научна специалност „Метеорология“ (Оценка и
развитие на нехидростатични числени модели
при симулиране на климатичните промени на
екстремни метеорологични явления) в отдел
„Специализирани прогнози“ на департамент
„Прогнози и информационно обслужване“ – един;
главен асистент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Инженерна хидрология, хидравлика
и водно стопанство“ (Развитие и внедряване на
хидравлични модели за прогнозиране на речен
отток и районите под заплаха от наводнения) в
секция „Хидрологични прогнози“ на департамент
„Прогнози и информационно обслужване“ – един;
главен асистент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Инженерна хидрология, хидравлика
и водно стопанство“ (Развитие на хидроложките модели за прогнозиране на речния отток и
поройни наводнения) в секция „Хидрологични
прогнози“ на департамент „Прогнози и информационно обслужване“ – един; главен асистент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Инженерна хидрология, хидравлика и водно
стопанство“ (Използване на нетрадиционни методи за измервания, хидрометрични средства за
определяне на моментните водни количества,
повишаване на оперативността на измерванията
при различни характерни фази на речния отток,
повишаване на точността при определяне на
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количествената оценка на повърхностните водни
ресурси) в секция „Повърхностни и подземни
води“, група „Техническа поддръжка на хидрологична апаратура и мониторингови станции“
на департамент „Хидрология“ – един, всичките
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на НИМХ, София, бул. Цариградско шосе № 66.
За справки: тел. +359 2 462 4529.
4593
807. – Институтът по овощарство – Пловдив,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент – един, в професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с нея)“, за
нуждите на отдел „Агротехника и растителна
защита“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи за участие се
подават в ЦУ на ССА, София, ул. Суходолска
№ 30, тел. 02/812 7560.
4594
7. – Община Балчик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с Решение № 326,
протокол № 23 от заседание на Общинския съвет – Балчик, проведено на 2.07.2021 г., е одоб
рен ПУП – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура – Кабел НН за
външно ел. захранване за ППС № 4212 на „Цетин
България“ – ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м. Момчил,
гр. Балчик, община Балчик, област Добрич.
Справка и допълнителна информация може да
се получи в стая № 004 в сградата на Община
Балчик. На основание чл. 215 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Балчик пред Административния съд – Добрич.
4627
1. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура на подземно трасе на външно
ел. захранване СрН 20 kV до УПИ ХV-19.182,
кв. 6, м. Черна бара, гр. Божурище, за захранване
на предвиден за изграждане трафопост, от който да се захранва с ел. енергия УПИ IX-19.180,
кв. 6, м. Черна бара, гр. Божурище. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4611
61. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
и нфрас т ру к т у ра – л и неен обек т – въ зд у ш н и
електропроводи и подземни кабели, захранващи
новоизградени сгради, разположени в поземлени
имоти с идентификатори 18174.24.104, 18174.24.109,
18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135, 18174.24.127,
18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59, 18174.24.126,
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18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125, 18174.24.118,
18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122, 18174.24.155,
18174.24.121 и 18174.24.45 по кадастралната карта
на с. Гурмазово. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община
Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4612
71. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
и нфрас т ру к т у ра – л и неен обек т – въ зд у ш н и
електропроводи и подземни кабели, захранващи
новоизградени сгради, разположени в поземлени
имоти с идентификатори 18174.18.325, 18174.18.319,
18174.18.324, 18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322,
18174.18.320, 18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333,
18174.18.334, 18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329,
18174.18.332, 18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318,
18174.18.336, 18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913
по кадастралната карта на с. Гурмазово. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4613
31. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 22-11
от 26.05.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на битова канализация в обхвата
от южната регулационна граница на кв. Лозово,
гр. Бургас, от ул. Ружа при о.т. 51 през имоти
07079.4.738, 07079.4.763 и 07079.4.782 до К ПС
„Лозово“, намираща се в ПИ с идентификатор
07079.605.3 по КК на гр. Бургас, с приложени
таблици на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри съгласно черните,
сините, червените и зелените линии и надписи
върху плановете, които са неразделна част от
настоящото решение. Предвид обществената
значимост на проекта, който има отношение
към последващата реализация на обект „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на
кв. Лозово“, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК
Общинският съвет – Бургас, допуска предварително изпълнение на решението. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4601
4. – Община гр. Върбица, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ,
че в Община Върбица е представен проект на подробен устройствен план – план-схема за елементи
на техническата инфраструктура – водопровод в
границите на урбанизираната територия на с. Ловец, община Върбица, засягащ имоти – общинска
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публична собственост. С проекта се предвиждат
трасето и сервитутът на новопредвиден уличен
водопровод по ул. Цар Калоян, с. Ловец. Възложител на проекта е Мехмед Хасанов Мехмедов.
4588
4а. – Община гр. Върбица, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ,
че в Община Върбица е представен проект на подробен устройствен план – план-схема за елементи
на техническата инфраструктура – водопровод в
границите на урбанизираната територия на с. Ловец, община Върбица, засягащ имоти – общинска
публична собственост. С проекта се предвиждат
трасето и сервитутът на новопредвиден уличен
водопровод по улична отсечка с о.т. № 15-21-22,
кв. 25, с. Ловец. Възложител на проекта е Минчо
Стоянов Минчев.
4589
3. – Община Димово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе за транспортен
достъп през имот с идентификатор 87477.27.5 до
урегулирани поземлени имоти УПИ I-57, II-58,
III-59 и IV-60 с предназначение „За туристически
комплекс“ в землището на с. Яньовец, местност
Лома, община Димово, област Видин. Проектите
са на разположение за запознаване в сградата на
Общинска администрация – Димово, ет. 3, стая
№ 12 и на сайта на Община Димово. В едномесечен срок от обнародването на настоящото
уведомление в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят възражения
относно проекта.
4602
1. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Равни рид в землището на
с. Дивотино, приет с протокол № 2-3/15.04.2021 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, с който
се изменят границите на ПИ 230 и ПИ 207. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на община Перник. За справки: етаж
12, стая № 15.
4603
2. – Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 261, протокол
№ 25 от 24.06.2021 г. на Общинския съвет – Пещера, е одобрен проект за ПУП – парцеларен
план за кабелно трасе 6 kV от кабелна шахта в
поземлен имот с идентификатор 56277.3.1314 до
кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор
56277.3.1312 по КККР на гр. Пещера, местност
Луковица. Одобреният проект е изложен на
работно място № 11 в ТСУ и е публикуван в
сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и
информация/Обяви и съобщения/“. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4604
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3. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 262,
протокол № 25 от 24.06.2021 г. на Общинския
съвет – Пещера, е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за подземно кабелно трасе 6 kV
с трасе, което започва от съществуваща кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор
56277.3.1355 по КККР на гр. Пещера, местност
Широките ливади. Одобреният проект е изложен
на работно място № 11 в ТСУ и е публикуван
в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и
информация/Обяви и съобщения/“. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4605
4. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ) съобщава
на заинтересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: Нова кабелна линия 1 kV
за външно ел. захранване на „Жилищна сграда с
гараж“ в УПИ 12.2047 – жил. стр., съответстващ
на ПИ с ИД 03304.12.2047; „Жилищна сграда“ в
УПИ I-012829 – жил. стр., съответстващ на ПИ
с ИД 03304.12.1978; „Жилищна сграда“ в УПИ
II-012829 – жил. стр., съответстващ на ПИ с ИД
03304.12.1979, и „Жилищна сграда“ в УПИ III012829 – жил. стр., съответстващ на ПИ с ИД
03304.12.1980, масив 12, местност Горни грамади,
по кадастралната карта на землище с. Белащица.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 03304.12.247, 03304.12.253,
03304.12.1943, 03304.20.46, 03304.20.50 и 03304.20.51
по кадастралната карта на землище с. Белащица,
община „Родопи“. Дължината на трасето е 289 м
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4630
80. – Община Приморско на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – ПП за трасе на напорен
водопровод, преминаващо през поземлени имоти
с идентификатори № 37023.15.12, № 37023.15.229 и
№ 37023.15.269 по КК на гр. Китен, община Приморско, с цел утвърждаване на трасе и сервитут
на участъка от напорния тръбопровод, преминаващо през трите имота, приет с решение по т. 5
от протокол № 3 от 18.06.2021 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Приморско. Проектът се съхранява от дирекция
УТАС – Община Приморско, и може да бъде
предоставен за разглеждане по всяко време на
работния ден. 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.
4640
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10. – Община Стражица на основание чл. 129,
ал. 1 от Закона за устройство на територията и
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА обявява на всички
заинтересовани и пряко засегнати страни, че със
Решение № 313 от 30.06.2021 г. е одобрен проект
за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІІ-123, УПИ ІV-127, УПИ
V-125, УПИ VІІ-127, УПИ VІІІ-127 и УПИ ІХ-134
от кв. 62 и УПИ І-128, УПИ ІІ-132, УПИ ІV-132,
УПИ V-130, УПИ VІ-129 и УПИ VІІ-129 от кв. 63
по плана на с. Лозен, община Стражица, област
Велико Търново. Преписката се намира в стая
№ 112 в общинската администрация. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде
обжалвано от заинтересованите лица в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Стражица до Административния
съд – Велико Търново.
4637
49. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „АМ „Хемус“, участък от км 307+514 до км
310+940“. Парцеларният план засяга поземлени
имоти, намиращи се в землището на с. Макарио
полско, община Търговище. Заинтересованите
лица могат да се запознаят с предложения проект
на ет. 1 в сградата на Община Търговище. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинт ересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4614
426. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на оптичен кабел от землището на
с. Кукорево до землището на с. Окоп. Трасето
на оптичния кабел преминава в землището на с.
Кукорево през поземлени имоти с идентификатори 40484.3.166, 40484.3.179, 40484.3.180, 40484.8.57,
40484.8.302, 40484.8.61, 40484.11.104, 40484.15.92,
40484.15.87 и 40484.15.96 с НТП – полски пътища,
публична общинска собственост, през поземлен
имот с идентификатор 40484.500.22 – второстепенна улица – публична общинска собственост, през
поземлени имоти с идентификатори 40484.6.129,
40484.11.161 и 40484.13.128 с НТП – дере, публична
общинска собственост, и през поземлен имот с
идентификатор 40484.13.300 с НТП – пасище, публична общинска собственост. В землището на с.
Окоп трасето на оптичния кабел преминава през
поземлени имоти с идентификатори 53480.36.57,
53480.36.26 и 53480.37.37 с НТП – полски пътища,
публична общинска собственост. Дължината
на трасето е 5027,60 м, от които 3866,40 м през
землището на с. Кукорево и 1161,20 м през землището на с. Окоп. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4628
426а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
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план за трасе на оптичен кабел от землището на
с. Окоп до землището на с. Ханово. Трасето на
оптичния кабел преминава в землището на с. Окоп
през поземлен имот с идентификатор 53480.33.78
с НТП – местен път, публична общинска собственост. В землището на с. Ханово трасето на
оптичния кабел преминава през поземлен имот
с идентификатор 74150.15.188 с НТП – местен
път, публична общинска собственост. Дължината
на трасето е 2760,40 м, от които 1191,50 м през
землището на с. Окоп и 1568,90 м през землището на с. Ханово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4629
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на прокурор от Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против Наредбата за реда и условията
за отглеждане на животни – домашни любимци
и селскостопански животни, на територията на
община Стражица, приета с Решение № 113 по
протокол № 12 от 28.04.2016 г. на Общинския
съвет – Стражица. С протеста се иска прогласяване на нищожността на наредбата в цялост.
Образувано е адм. д. № 405/2021 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Делото
е насрочено за 24.09.2021 г. от 9,30 ч.
4621
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Добрич срещу
Решение № 7-73 по протокол № 7 от заседание
на Общинския съвет – гр. Тервел, проведено на
24.06.2021 г., с което повторно са приети нова ал. 2
на чл. 12 и нова ал. 6 на чл. 18 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019 – 2023 г.
Образувано е адм. д. № 335/2021 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
26.10.2021 г. от 13,15 ч.
4622
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Добрич срещу
Решение № 343 по протокол № 23 от заседание
на Общинския съвет – Балчик, проведено на
2.07.2021 г., прието повторно в процедура по
чл. 45, ал. 11 от ЗМСМА, с което са приети
цени за почасово платено паркиране на МПС.
Образувано е адм. д. № 342/2021 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
26.10.2021 г. от 13,25 ч.
4623
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба
от сдружение „Съюз на търговците на дребно на
хранителни стоки в България, осъществяващи
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дейността си от преместваеми и мобилни обекти“
срещу чл. 22, ал. 2 и 3 от Наредбата за реда и
условията за извършване на търговска дейност
на територията на Столична община, приета от
Столичния общински съвет, по която е образувано
адм. д. № 5836/2021 г. по описа на Административния съд – София-град, ХХІ тричленен състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 1.10.2021 г. от 15 ч.
4624
Ловешкият районен съд съобщава на отве т н и к а Ю ри йс К ар т и шевс, г ра ж да н и н на
Република Латвия, роден на 17.12.1969 г., сега с
неизвестен адрес, че срещу него е заведено гр.
д. № 1320/2021 г. по описа на Ловешкия районен
съд от Даниела Иванова Картишевс с адрес: с.
Голец, ул. Бакърска № 5, и адрес за призоваване:
гр. Ловеч, бул. България № 1, ет. 2 (чрез адв.
Пенка Карабова), за развод по чл. 49, ал. 1 от СК
и че в деловодството на Ловешкия районен съд се
намират исковата молба и приложенията към нея,
препис от които може да получи в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
това обявление, като го предупреждава, че ако не
се яви в съда в двуседмичния срок, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 1 от ГПК.
4626
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Артео Доксани, роден на
3.02.1998 г., гражданин на Народна република Албания, без регистриран постоянен и настоящ адрес
в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр. д. № 598/2021 г.
по описа на съда, заведено от Фатмена Лилова
Банова от гр. Кнежа, ул. Струма № 8, за развод.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител на основание чл. 48, ал. 1
от ГПК.
4625
Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 222/2020 г. по
описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с
вх. № 2715 от 16.03.2020 г. против Кирил Йосифов
Недков, ЕГН 5408243504, с постоянен и настоящ
адрес: Пазарджик, ул. Луда Яна № 49; Рени Ангелова Недкова, ЕГН 6201113530, с постоянен и
настоящ адрес: Пазарджик, ул. Луда Яна № 49;
Али Ахмедов Алиев, ЕГН 5403314420, с постоянен
адрес: Пазарджик, ул. Вит II № 11, вх. Б, ет. 4,
ап. 36; Мима Огнянова Алиева, ЕГН 6404303459,
с постоянен адрес: Пазарджик, ул. Вит II № 11,
вх. Б, ет. 4, ап. 36; Венета Кирилова Атанасова,
ЕГН 8108123458, с постоянен адрес: Пазарджик,
ул. Янтра № 27, ет. 2, ап. 4 и Атанас Атанасов
Атанасов, ЕГН 7910073587, с постоянен адрес:
Пазарджик, ул. Янтра № 27, ет. 2, ап. 4, с която
е предявен иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество на
стойност 528 497,71 лв., както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме от Кирил
Йосифов Недков ЕГН 5408243504, и Рени Ангелова
Недкова, ЕГН 6201113530, имущество на стойност
388 480 лв.:
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1848
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
28.10.2008 г. на изпълнителни я директор на
АГКК, намиращ се в Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с административен адрес на поземления имот: Пазарджик, ул.
Луда Яна, с площ на имота 302 кв. м, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: за търговски
обект, комплекс, пред ходен идентификатор:
55155.502.1739; 55155.502.1738, номер по предходен план: 1738, 3979, квартал: 322, парцел: VIII
1738, 1739, при граници и съседи: 55155.502.1740,
55155.502.9661, 55155.502.9593, 55155.502.1737, ведно
с построената в имота сграда с идентификатор
55155.502.1848.1, със застроена площ 225 кв. м,
брой етажи – 3, с предназначение: жилищна
сграда със смесено предназначение, състояща
се от следните самостоятелни обекти:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.1, намиращ се на етаж 2 в сграда
с идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище – апартамент, с площ 106,97 кв. м, с брой нива на
обекта – едно, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 55155.502.1848.1.2,
под обекта: 55155.502.1848.1.6, 55155.502.1848.1.7,
55155.502.1848.1.5; над обекта: 55155.502.1848.1.3,
55155.502.1848.1.4;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.2, намиращ се на етаж 2 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: жилище – апартамент,
с площ 102,97 кв. м, с брой нива на обекта – едно,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 55155.502.1848.1.1; под обекта:
55155.502.1848.1.8, 55155.502.1848.1.7; над обекта:
55155.502.1848.1.4;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.3, намиращ се на етаж 3 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: ателие за творческа
дейност, с площ 59,05 кв. м, с брой нива на обекта – едно, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 55155.502.1848.1.4, под
обекта: 55155.502.1848.1.1, над обекта: няма;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.4, намиращ се на етаж 3 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: ателие за творческа
дейност, с площ 59,05 кв. м, с брой нива на обекта – едно, при съседни самостоятелни обекти в
сградата: на същия етаж: 55155.502.1848.1.3, под
обекта: 55155.502.1848.1.2, 55155.502.1848.1.1, над
обекта: няма;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.5, намиращ се на етаж 1 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност,
с площ 59,56 кв. м, с брой нива на обекта – едно,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
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същия етаж: 55155.502.1848.1.6, под обекта: няма,
над обекта: 55155.502.1848.1.1;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.6, намиращ се на етаж 1 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност,
с площ 41,50 кв. м, с брой нива на обекта – едно,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 55155.502.1848.1.7, 55155.502.1848.1.5,
под обекта: няма, над обекта: 55155.502.1848.1.1;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.7, намиращ се на етаж 1 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност,
с площ 41,50 кв. м, с брой нива на обекта – едно,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 55155.502.1848.1.8, 55155.502.1848.1.6,
под обекта: няма, над обекта: 55155.502.1848.1.2,
55155.502.1848.1.1;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.1848.1.8, намиращ се на етаж 1 в сграда с
идентификатор 55155.502.1848.1, с предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност,
с площ 57,27 кв. м, с брой нива на обекта – едно,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 55155.502.1848.1.7, под обекта:
няма, над обекта: 55155.502.1848.1.2, придобит с
нотариален акт № 197, том 6, н.д. № 711/2012 г.,
дв.вх. № 1638 от 14.03.2012 г. на Службата по вписванията – Пазарджик, и въведен в експлоатация
въз основа на Удостоверение № 73/15.05.2015 г.
за въвеждане в експлоатация на строеж.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 260 000 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
55155.502.624.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК и съгласно схема № 847/24.01.2013 г.,
издадена от СГКК – Пазарджик, с адрес на имота: Пазарджик, ул. Рила, № 8, ет. 5, ап. 13, който
обект се намира в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 55155.502.624
с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент № 13, разположен на петия
етаж, на 1 ниво със застроена площ по документ
61,01 кв. м и прилежащи части: избено помещение № 13 с площ 3,74 кв. м и 2,3944 % ид.ч. от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху мястото, при съседи на апартамента, самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
55155.502.624.1.14, под обекта: 55155.502.624.1.10,
над обекта 55155.502.624.1.16, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 177, том 12, н.д. № 1845/2013 г., дв. вх. № 3391
от 22.04.2013 г. на Службата по вписванията – Пазарджик. Пазарната стойност към настоящия
момент е в размер 41 000 лв.
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1706
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с адрес на поземления имот: Пазарджик,
ул. Веслец № 60, с площ 157 кв. м, за имота е
отреден УПИ ХV-655, н. кв. 540, при граници
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на имота: поземлени имоти с идентификатори:
55155.502.1707, 55155.502.9541, 55155.502.1705 и
55155.502.9554, придобит с договор за покупкопродажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот по чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, акт № 38, том 8, дв.
вх. № 2495 от 3.04.2017 г. на Службата по вписванията – Пазарджик. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер 66 280 лв.
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1945
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение на КККР, с адрес
на поземления имот: Пазарджик, ул. Спартак,
площ – 138 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
за търговски обект, комплекс, стар идентификатор
№ 55155.502.9651, номер по предходен план: 9651,
квартал 314А, парцел ХХХІ-1578 – за търговия
и услуги, съседи: 55155.502.1943, 55155.502.1942,
55155.502.9651, 55155.502.1944, 55155.502.1946,
55155.502.1941; договор за покупко-продажба чрез
публичен търг с тайно наддаване на недвижим
имот по чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската
собственост, акт № 86, том 23, дв. вх. № 7001 от
2.08.2017 г. на Службата по вписванията – Пазарджик. Пазарната стойност към настоящия
момент е в размер 11 040 лв.
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1944
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение
в КККР, с адрес на поземления имот: Пазарджик, ул. Спартак, площ – 224 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за търговски обект,
комплекс, стар идентификатор: 55155.502.9651,
номер по предходен план: 9651, квартал 314А,
парцел ХХХІІ-1578 – за търговия и услуги, съседи: 55155.502.1942, 55155.502.9651, 55155.502.1945,
55155.502.1943, придобит с договор за покупкопродажба чрез публичен търг с тайно наддаване
на недвижим имот по чл. 35, ал. 1 от Закона
за общинската собственост, акт № 93, том 24,
дв. вх. № 7313 от 11.08.2017 г. на Службата по
вписванията – Пазарджик. Пазарната стойност
към настоящия момент е в размер 17 920 лв.
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1917
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-2780 от 6.04.2016 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес
на поземления имот: Пазарджик, ул. Веслец,
площ – 350 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор:
55155.502.657, номер по предходен план: квартал
542, парцел ІV, съседи 55155.502.1919, 55155.502.9564,
55155.502.1916, 55155.502.1918, придобит с договор
за покупко-продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на недвижим имот по чл. 35, ал. 1 от
Закона за общинската собственост, акт № 84, том
6, дв. вх. № 1789 от 15.03.2018 г. на Службата по
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вписванията – Пазарджик. Пазарната стойност
към настоящия момент е в размер 14 000 лв.
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1918
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-2780 от 6.04.2016 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес
на поземления имот: Пазарджик, ул. Веслец,
площ – 481 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор:
55155.502.657, номер по предходен план: квартал
542, парцел V, съседи: 55155.502.1919, 55155.502.1917,
55155.502.1916, 55155.502.1915, 55155.502.9669, придобит с договор за покупко-продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на недвижим имот по
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
акт № 137, том 12, дв. вх. № 3736 от 18.05.2018 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е в
размер 19 240 лв.
На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме от Али
Ахмедов Алиев, ЕГН 5403314420, и Мима Огнянова
Алиева, ЕГН 6404303459, имущество на стойност
21 000 лв.:
Поземлен имот с и дентификатор
55155.502.1250.1.37 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния
директор на АГКК, съгласно схема № 4094 от
2.08.2011 г., издадена от СГКК – Пазарджик, с
административен адрес: Пазарджик, ул. Вит ІІ
№ 11, вх. Б, ет. 4, ап. 36, с предназначение: жилище, апартамент № 37 по идентификатор на
СГКК и № 36 по административен адрес, със
застроена площ 60,96 кв. м, на едно ниво, намиращ се на ет. 4 в сграда № 1 с идентификатор
№ 55155.502.1250.1, състояща се от 8 надземни
етажа, построена в поземлен имот с идентификатор № 55155.502.1250, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж № 5155.502.1250.1.35,
под обекта № 55155.502.1250.1.33, над обекта
№ 55155.502.1250.1.39, ведно с прилежащи части:
избено помещение № 25 и 2,13% ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 164, том 15, н.д.
№ 2529/2011 г., дв.вх. № 4116 от 8.08.2011 г. на
Службата по вписванията – Пазарджик.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 21 000 лв.
На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме от Вене
та Кирилова Атанасова, ЕГН 8108123458, и Атанас
Атанасов Атанасов, ЕГН 7910073587, имущество
на стойност 15 000 лв.:
Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1737
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-1897 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, с адрес на поземления
имот: Пазарджик, ул. Луда Яна, с площ 209 кв. м
по ПРЗ на имота, одобрен със Заповед № 13 от
18.01.2011 г. на кмета на община Пазарджик,
съставлява УПИ VІІ – търговия и услуги, в кв.
322, при граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори: 55155.502.1740, 55155.502.1738,
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55155.502.9593, 55155.502.1745 (без построената в
имота сграда). Пазарна стойност към настоящия
момент – 15 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ да се отнеме от Кирил Йосифов
Недков, ЕГН 5408243504, и Рени Ангелова Недкова,
ЕГН 6201113530, имущество на стойност 28 098 лв.:
Лек а вт омоби л „БМ В Х6 Дра й в“ с рег.
№ РА 5681К В, ра ма № W BA FG 01050L 332211,
двигател 306D527796915. Пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е в размер
20 900 лв.
Лек автомобил „Рено“, модел „Лагуна“, с рег.
№ РА1431ВС, рама № VF1KG0G0626488924. Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер 2098 лв.
Лек автомобил „Санг Йонг“, модел „Кайрон“,
с рег. № РА5789КВ, рама № КРТS0A1KS6P025339.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер 5100 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме от Кирил
Йосифов Недков, ЕГН 5408243504, и Рени Ангелова
Недкова, ЕГН 6201113530, парична сума в общ размер
9000 лв., представляваща паричната равностойност
на отчуждените МПС, а именно:
Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Зафира“,
с рег. № РА8750ВК; товарен автомобил, марка
„Фиат“, модел „Дукато“, с рег. № РА7354ВМ; лек
автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, с рег.
№ РА7354ВМ.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме от Кирил
Йосифов Недков парична сума в размер 16 981,58 лв.,
от която:
4823,58 лв., внесени на каса от титуляря средства по банкови сметки;
12 158 лв., внесени от трети лица средства по
банкови сметки.
На основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме от Рени
Ангелова Недкова парична сума в размер 8938,13 лв.,
от която:
195,58 лв., внесени на каса от титуляря средства
по банкови сметки;
8742,55 лв., внесени от трети лица средства
по банкови сметки.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 16.11.2021 г. от 10 ч.
в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата,
ул. Хан Крум № 3.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в срок до датата на първото
съдебно заседание.
4586
Разградският окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 175/2021 г. по предявено на
15.06.2021 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Диян
Данаилов Димов, ЕГН 9406265040, с постоянен
адрес: с. Дряновец, община Разград, област
Разград, ул. Царевец № 5, и настоящ адрес: с.
Стражец, община Разград, област Разград, ул.
Слънчев бряг № 31, и Ирина Найденова Георгиева,
ЕГН 9607248770, с постоянен и настоящ адрес
с. Дряновец, община Разград, област Разград,
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ул. Царевец № 5, следното имущество на стойност
102 075,58 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Диян Данаилов Димов, ЕГН
9406265040, с цена на иска в размер 43 000 лв., в т.ч.:
– Недвижим имот, намиращ се в с. Дряновец, община Разград, област Разград, ул. Вела
Пеева № 4: дворно място, представляващо имот
№ 423 в кв. 30, с площ 1184 кв. м, при граници:
имоти № 416, 422, 424, заедно с построените в
дворното място: жилищна сграда със застроена
площ 34 кв. м и стопанска сграда със застроена площ 28 кв. м ведно с всички подобрения
в имота, придобит от Диян Данаилов Димов,
ЕГН 9406265040, с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 29, том I, рег.
№ 616, дело № 18 от 3.02.2017 г. (акт № 126, том
I, дело № 132/2017 г. на СВ – Разград), с пазарна
стойност към настоящия момент – 40 000 лв.
– Товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег.
№ РР 6791 ВК, дата на първоначална регистрация
29.04.2005 г., № на рама WF0LXXTTFL5U48158,
№ на двигател 5U48158, придобит от Диян Данаилов Димов, ЕГН 9406265040, на 27.04.2018 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ирина Найденова Ге
оргиева, ЕГН 9607248770, с цена на иска в размер
3000 лв., в т.ч.:
– Лек автомобил „Мицубиши Еклипсе“ с рег.
№ РР 5059 ВК, дата на първоначална регистрация
6.07.1992 г., № на рама 4MBMND22ANE003489,
№ на двигател 4G63Y3717, придобит от Ирина Найденова Георгиева, ЕГН 9607248770, на
12.01.2018 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.
– Лек автомобил „Фолксваген Лупо“ с рег.
№ РР 3545 ВК, дата на първоначална регистрация
10.12.1998 г., № на рама WVWZZZ6XZXW028308,
№ на двигател АНТ008431, придобит от Ирина Найденова Георгиева, ЕГН 9607248770, на
15.07.2019 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Диян Данаилов
Димов, ЕГН 9406265040, с цена на иска в размер
55 762,65 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 11 762,58 лв., представляваща получена от Диян Данаилов Димов,
ЕГН 9406265040, имотна облага, установена по
досъдебно производство № 88/2019 г. по описа
на следствен отдел на Специализираната прокуратура, прокурорска преписка № 658/2019 г. по
описа на СП.
– Сумата в размер 7500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „БМВ 320Д“ с рег. № РР 9864 АХ,
дата на първоначална регистрация 27.10.2003 г.,
№ на рама WBAAS71070PM82122, № на двигател
204D484785474, придобит от Диян Данаилов Димов, ЕГН 9406265040, на 9.10.2015 г. и отчужден
на 26.01.2016 г.
– Сумата в размер 5500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „БМВ 525Д“ с рег. № РР 8567 ВС,
дата на първоначална регистрация 28.11.2001 г.,
№ на рама WBADL91030GW62414, № на двигател
256D134269908, придобит от Диян Данаилов Ди-
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мов, ЕГН 9406265040, на 13.02.2017 г. и отчужден
на 23.06.2017 г.
– Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „Ауди А6 Куатро“ с рег. № РР 6541 ВК,
дата на първоначална регистрация 7.11.2005 г.,
№ на рама WAUZZZ4F36N091189, № на двигател
BNG004332, придобит от Диян Данаилов Димов,
ЕГН 9406265040, на 3.04.2018 г. и отчужден на
25.09.2019 г.
– Сумата в размер 8000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил „БМВ 530Д“ с рег. № РР 0330 ВК,
дата на първоначална регистрация 14.03.2005 г.,
№ на рама WBANC72060B338829, № на двигател
306D228615836, придобит от Диян Данаилов Димов, ЕГН 9406265040, на 8.10.2018 г. и отчужден
на 20.11.2018 г.
– Сумата в размер 3104,34 лв., представляваща получени от Диян Данаилов Димов, ЕГН
9406265040, суми от трети лица през периода
2013 – 2019 г. чрез „Уестърн Юниън“.
– Сумата в размер 145,73 лв., представляваща получени от Диян Данаилов Димов, ЕГН
9406265040, суми от трети лица през 2020 г. чрез
„Мъниграм“.
– Сумата в размер 4750 лв., представляваща получени от Диян Данаилов Димов, ЕГН
9406265040, печалби от участие в хазартни игри
през 2019 г. чрез „Изипей“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ирина Найденова
Георгиева, ЕГН 9607248770, с цена на иска в размер
312,93 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 312,93 лв., представляваща
получена сума от Ирина Найденова Георгиева,
ЕГН 9607248770, от трето лице през 2019 г. чрез
„Уестърн Юниън“.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.11.2021 г. от 15,00 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
4595
Разградският окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 188/2021 г. по предявено на
5.07.2021 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Алеко Аспарухов Стефанов, ЕГН 8303305020,
с постоянен адрес: гр. Завет, ул. Иван Вазов
№ 6, област Разград, и настоящ адрес: гр. Завет,
ул. Калето № 13, област Разград, и Бирсенер
Иванова Антонова, ЕГН 9309055573, с постоянен
и настоящ адрес: гр. Завет, ул. Люлин № 10, област Разград, следното имущество на стойност
112 773,10 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Алеко Ас
парухов Стефанов, ЕГН 8303305020, с цена на иска
15 000 лв., в това число:
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
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недвижими имоти, намиращи се в строителните
граници на гр. Завет, община Завет, област Разград, а именно: част от поземлен имот № 1131 с
площ 690 кв. м от квартал 79 по плана на града,
одобрен със Заповед № 280 от 31.05.1979 г., с
адрес по удостоверение за данъчна оценка: ул.
Люлин № 10, при граници и съседи: ул. Люлин,
УПИ IX-131 и ПИ № 132, ведно с построените в
имота жилищна сграда с декларирана застроена
площ по данъчна оценка 90 кв. м, подобрения
и трайни насаждения, съгласно горецитирания
план за частта от поземления имот е отреден
УПИ № X-1131 с площ 720 кв. м от кв. 79, с
неу редени рег улационни отношени я, и част
от поземлен имот № 1131 с площ 660 кв. м
от квартал 79 по плана на града, одобрен със
Заповед № 280 от 31.05.1979 г., с адрес по удостоверение за данъчна оценка: ул. Люлин № 10,
при граници и съседи: ул. Люлин, УПИ Х-131
и УПИ VIII-1130, ведно с построената в имота
жилищна сграда (стопанска постройка по документ за собственост), с декларирана застроена
площ по данъчна оценка 90 кв. м, подобрения
и трайни насаждения, съгласно горецитирания
план за частта от поземления имот е отреден
УПИ № IX-1131 с площ 690 кв. м от квартал
79, с неуредени регулационни отношения, за
придобиването на които не е установен законен източник, отчуждени с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 3, том
I, рег. № 187, дело № 3/10.01.2020 г. (акт № 36,
том 1, дело № 36, вх. рег. № 69/13.01.2020 г. на
СВ – Кубрат).
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Бирсенер
Иванова Антонова, ЕГН 9309055573, с цена на иска
5190 лв., в това число:
– сумата в размер 5190 лв., представляваща
непреобразуваната част от вноски на каса по
разплащателна сметка в левове № 21154942 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, за която не е установен
законен източник.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Алеко Аспарухов
Стефанов, ЕГН 8303305020, и Бирсенер Иванова Ан
тонова, ЕГН 9309055573, с цена на иска 92 583,10 лв.,
в това число:
– сумата в размер 84 974,92 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица,
непреобразувани в друго имущество, за получаването на които не е установено законно основание;
– сумата в размер 7608,18 лв., представляваща
придобити средства от престъпление, невъзстановени и непреобразувани в друго имущество, за
получаването на които не е установено законно
основание.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.11.2021 г. от 15,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
4596
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по репродуктивна човешка
ембриология“ (БАРЧЕ) – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и по своя инициатива свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 10.09.2021 г. от 10 ч. в София,
ул. Константин Иречек № 17 (партер, МЦ „Димитров“), при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет за 2020 г. на управителния
съвет; проект на решение: общото събрание приема годишния отчет за 2020 г. на управителния
съвет на сдружението; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2020 г.; проект на решение:
общото събрание приема годишния финансов
отчет на сдружението за 2020 г.; 3. освобождаване от отговорност на управителния съвет на
сдружението за дейността му през 2020 г.; проект
на решение: общото събрание освобождава от
отговорност управителния съвет на сдружението
за дейността през 2020 г. Поканват се всички
членове да вземат участие.
4653
1. – Управителният съвет на сдружение „Обединен български пчеларски съюз“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 13.09.2021 г. от 12 ч. в София,
„Съюз на запасните офицери“, бул. Хр. Ботев
№ 48, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2021 г.; 5. промени в устава.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. Събранието е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и може да се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
4608
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските пчелари“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на 13.09.2021 г. от 10 ч. в София, в залата на
„Съюз на запасните офицери“, бул. Хр. Ботев
№ 48, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2021 г.; 5. промени в устава.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. Събранието е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и може да се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
4609
1. – Управителят на сдружение c нестопанска
цел за осъществяване на дейност в частна полза
„Баскетболен клуб „Спартак София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 15.09.2021 г. в
10 ч. в София, кв. Полигона, бл. 45, вх. В, ет. 10,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на члена на управителния съвет
Росалина Християнова Паскалева и на нейно
място да бъде избран нов член на управителния
съвет – Кирил Георгиев Райков; 2. вземане на решение да се извършат следните промени в устава
на сдружението: чл. 7, т. 5 от същия да отпадне,
чл. 21, ал. 3 да се промени, като свикването на
общото събрание се извършва вместо с покана,
обнародвана в „Държавен вестник“ и поставена
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на мястото за обявления в сградата, в която се
намира управлението на клуба, с покана, обявена
в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията,
поставена на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден; 3.
вземане на решение да се извърши промяна в
изписването на наименованието на сдружението
на английски език по следния начин: Non-Рrоfit
Association „Basketball club Spartak Sofia“, или
съкратено: ВС „Spartak Sofia“. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му в София, кв.
Полигона, бл. 45, вх. В, ет. 10.
4636
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„SOS Детски селища България“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква тридесет и
първото редовно общо събрание на сдружението
на 16.09.2021 г. от 13 ч. в хотел „Форум“ с адрес:
София 1612, бул. Цар Борис ІІІ № 41, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на
годишното събрание; 2. приемане на протокола
от тридесетото общо събрание на сдружението (2020); 3. приемане на годишния отчет за
дейността на сдружение „SOS Детски селища
България“ за 2020 г.; 4. приемане на годишен
финансов отчет за 2020 г., заверен от одиторите
„Мур България Одит“ – ЕООД, включително и
доклада от финансовия одит на „Мур България
Одит“ – ЕООД; 5. избор на независима одиторска
фирма за извършване на одита на сдружението
за финансовата 2021 г.; 6. приемане на бюджета
на сдружението за 2021 г. и основните насоки в
дейността през 2021 г.; 7. разни. Регистрацията
на членовете на общото събрание ще се извърши от 12 ч. в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4597
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Столичен браншови пчеларски съюз“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 18.09.2021 г. от 10,30 ч. в
София, в залата на „Съюз на запасните офицери“, бул. Хр. Ботев № 48, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет; 2.
доклад на контролния съвет; 3. основни насоки
и програма за дейност; 4. приемане на бюджет
2021 г.; 5. промени в устава. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват на съб
ранието. Събранието е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум събранието се отлага с един
час и може да се проведе на същото място и
при същия дневен ред.
4610
1. – Председателят на управителния съвет
на „К луб по управление на знания, иновации
и стратегии“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на 20.09.2021 г.
в София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 2, офис 11,
от 16,30 ч. при следния дневен ред: 1. промя-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

на на адреса на управление на сдружението;
предложение за решение – общото събрание на
КУЗИС приема решение за избор на нов адрес
на управление в София, ул. Цар Калоян № 8,
ет. 2, офис 11; 2. приемане на нов устав – предложение за решение – общото събрание на
КУЗИС приема нов устав на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет – предложение
за решение – поради изтичане на мандата на
досегашния управителен съвет общото събрание
на КУЗИС приема решение за освобождаване
от отговорност всички досегашни членове на
УС и избира нов състав на управителен съвет;
4. разни. На основание чл. 26 от устава на сдружението общото събрание може да заседава, ако
са се явили членове, представляващи повече
от половината от всички членове. При липса
на кворум управителният съвет насрочва ново
заседание в срок един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на членовете. Материалите, касаещи провеждането на общото събрание, са на разположение на членовете или техен представител на
адрес: София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 2, офис
11, всеки работен ден между 9 и 18 ч.
4643
1. – Управителят на сдружение за защита
на легалното разпространение на програми –
Т Е РА П Р О (с ъ с с ъ к р а т е н о н а и м е н о в а н и е
ТеРаПро), София, свиква на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2 и 4 от устава на сдружението редовно заседание на общото събрание
на 28.09.2021 г. (вторник) от 11 ч. на адреса на
управление на сдружението – София, ул. Едисон
№ 47 – 47Б, ет. 4, ап. 28, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на управителя; 2. избор на нов управител на сдружението;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на
сдружението събранието ще се отложи и ще се
насрочи от управителя в срок не по-кратък от пет
работни дни при същия дневен ред. Присъствалите членове ще се считат за редовно уведомени
за новото заседание, а на неприсъствалите ще
се изпрати нова покана по реда на чл. 15, ал. 5
от устава на сдружението.
4644
19. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
със свое решение от 26.07.2021 г. свиква годишно
общо събрание на сдружението на 28.09.2021 г.
от 10 ч. в зала № 1 на Българския институт по
стандартизация, 1797 София, ж.к. Изгрев, ул.
Лъчезар Станчев № 13, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2020 г. и основни насоки за
2021 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността
през 2020 г.; 3. годишен финансов отчет за 2020 г.
и доклад за дейността съгласно изискванията
на чл. 40 ЗЮЛНЦ: актуализация на бюджета
на „Клуб 9000“ за 2021 г. и приемане бюджет за
2022 г.; определяне годишното възнаграждение
на председателя и членовете на управителния
и контролния съвет за 2021 г.; 4. избор на нови
членове на управителния съвет и председател на
управителния съвет.
4635
1. – Управителният съвет на Националната
федерация на труда „Химия и индустрия“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35
от устава свиква 8-ия конгрес на 1.10.2021 г. от
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14 ч. в София, бул. България № 83, „Феста хотел“, зала „Панорама“, при следния дневен ред:
синдикален обзор за дейността на НФТ „Химия
и индустрия“ 2016 – 2021 г.; доклад за финансовото и организационното състояние на НФТ
„Химия и индустрия“ 2016 – 2021 г.; избор на
ръководство, ръководни и контролни органи на
НФТ „Химия и индустрия“; промени в устава на
НФТ „Химия и индустрия“; програма и приоритети на НФТ „Химия и индустрия“ 2021 – 2026 г.
Управителният съвет кани избраните делегати
от синдикалните организации членки на 8-ия
конгрес на НФТ „Химия и индустрия“. Членовете
на ръководството на НФТ „Химия и индустрия“,
членовете на управителния съвет и членовете
на Федералната контролна комисия са делегати на 8-ия конгрес по право. Регистрацията на
делегатите ще започне на 1.10.2021 г. от 12 ч. в
зала „Панорама“ на „Феста хотел“. При липса
на кворум и на основание чл. 34 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът ще започне от
15 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред. Материалите от дневния ред се
намират на разположение в централния офис
на НФТ „Химия и индустрия“ в София 1000,
пл. Македония № 1, ет. 6, и на банер „8 Конгрес“
на интернет адрес – www.nft-chemical.eu.
4667
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Пчеларско дружество „Акация“ – гр. Банкя,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно събрание на 11.09.2021 г. от 10 ч. в гр.
Банкя, в залата на „Туристически информационен център“, ул. Александър Стамболийски № 1,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2021 г.; 5. промени в устава.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. Събранието е законно,
ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието
се отлага с един час и може да се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
4607
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Арт Мюзик“ – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.09.2021 г. в 9 ч. в Бургас, ул. Васил Левски
№ 49, ет. 2, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на управителния съвет
на сдружението; 2. утвърждаване на приетите
нови членове на сдружението и освобождаване
на членове на сдружението, актуализиране на
членския състав; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет и избиране на нови членове на управителния съвет; избор на председател
на управителния съвет; обсъждане и вземане
на решение за определяне на осъществяваната
дейност на сдружението в обществена полза; 5.
промени в устава на сдружението; 6. други. По-
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канват се всички членове или упълномощени от
тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден от 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4704
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по шейни Барс“ – гр. Гълъбово, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 20.09.2021 г.
от 11 ч. на адреса на управлението: гр. Гълъбово,
ул. Лозенец № 29, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане от членовете на общото
събрание на сдружението на промените в устава
на сдружението; 2. освобождаване на членове на
УС; 3. избор на нов управителен съвет и председател на УС с определен мандат; 4. избор на
контролен съвет с мандат; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 30 от устава ОС ще
се проведе същия ден, на същото място от 12 ч.,
при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят. Материалите, свързани с провеждане на
общото събрание, включително предложените
изменения в устава, ще са на разположение за
запознаване от всеки от членовете на сдружението
на адреса на управление на сдружението един
месец преди датата на провеждане на събранието.
4668
1. – Управителният съвет на Националната
транспортна камара – Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на камарата
свиква редовно общо събрание на 9.09.2021 г. от
10 ч. в Пловдив, бул. 6-и септември № 242, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на камарата и приемане на
насоки за бъдещата работа; 2. освобождаване
от отговорност на председателя и членовете на
управителния съвет; 3. избор на нови ръководни органи. При липса на кворум към обявения
начален час на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 17, ал. 3 от устава на НТК събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен рeд.
4665
1. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от учредителния акт свиква общо събрание на 16.09.2021 г.
в 10,30 ч. в Свищов, ул. Ем. Чакъров № 2, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишен
докл ад за дейността през 2020 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2020 г. и одиторски
доклад; 3. приемане на бюджет на фондацията
за 2021 г.; 4. избор на регистриран одитор на
ГФО за 2021 г.; 5. избор на нови членове на УС;
6. приемане на промени в устава (учредителния
акт); 7. други. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден от 11,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
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