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ЗАКОН

за покритите облигации
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и
реда за издаването, структурните характеристики и публичния надзор на покритите облигации, както и изискванията за публичното
оповестяване на информация по отношение
на покрити облигации, когато емитентът е
банка, получила лиценз за банкова дейност
по Закона за кредитните институции.
(2) Публичният надзор на покритите облигации се осъществява от Българската народна
банка (БНБ) по реда на този закон и нормативните актове по прилагането му.
Чл. 2. Покритите облигации са дългови
ценни книжа, емитирани в съответствие с
този закон или в съответствие с националното
законодателство на друга държава членка за
транспониране на Директива (ЕС) 2019/2162
на Европейския парламент и на Съвета от
27 ноември 2019 г. относно емитирането на
покрити облигации и публичния надзор върху
тях и за изменение на директиви 2009/65/ЕО
и 2014/59/ЕС (ОВ, L 328/29 от 18 декември
2019 г.), които са обезпечени с активи, служещи за удовлетворяване на инвеститорите
в покритите облигации в качеството им на
привилегировани кредитори.
Г л а в а

в т о р а

ПУЛ НА ПОКРИТИЕТО
Раздел I
Допустими активи
Чл. 3. (1) Покритите облигации са обезпечени с активи на банката емитент, които
представляват:

1. допустими активи съгласно чл. 129, параграф 1, ал. 1, букви „а“, „б“ и „г“ – „ж“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Рег
ламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 176/1 от 27
юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 575/2013“;
2. допустими активи съгласно чл. 129, параграф 1, ал. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(2) Активите, посочени във всяка от буквите
на чл. 129, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, образуват отделен вид активи от
покритието.
(3) По отношение на активите, които могат
да служат за обезпечение на покритите облигации, следва да са изпълнени изискванията
на чл. 129, параграф 1а – 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
(4) Покритите облигации могат да бъдат
обезпечени и с вътрешно емитирани покрити
облигации по чл. 11, ал. 1 в случаите и при
условията, посочени в раздел III от тази глава.
(5) Материалните активи, служещи за обезпечение на активите от покритието, посочени
в ал. 1, т. 1, следва да бъдат въведени в експлоатация и да притежават всички необходими
разрешения и регистрации за надлежната им
експлоатация, както и да отговарят на следните изисквания:
1. да са налице общоприети методи за
извършване на оценка на тяхната стойност;
2. по отношение на недвижимите имоти,
актовете, с които се прехвърля правото на
собственост или с които се учредява, пре
хвърля, изменя или прекратява друго вещно
право върху недвижими имоти, както и актовете, с които се признават такива права,
да бъдат вписани в Имотния регистър, съответно, по отношение на корабите, в Общия
единен регистър на корабите, плаващи под
българско знаме, или в съответния чужде
странен публичен регистър, в който се вписва
собствеността и правата по отношение на
такива активи, ако за тях се прилага право,
различно от българското право.
Чл. 4. (1) Пулът на покритието е съставен
от първични активи по чл. 3, ал. 1, т. 1.
(2) В пула на покритието се включват
първични активи от един и същ вид. След
разрешение от БНБ по реда на глава шеста
банката емитент може да включи и друг
вид първични активи в пула на покритието,
които притежават сходни структурни характеристики, жизнен цикъл и рисков профил с
активите по предходното изречение. Размерът на първичните активи е най-малко 85 на
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сто от размера на главницата на покритите
облигации в обращение.
(3) За изпълнението на изискванията за
покритие, установени в глава трета, банката
емитент може да включи в пула на покритието
и спомагателни активи по чл. 3, ал. 1, т. 2,
както и видове активи по чл. 3, ал. 1, т. 1,
различни от включените по реда на ал. 2. За
целите на чл. 27, ал. 1, размерът на спомагателните активи не може да превишава 15 на
сто от размера на главницата на покритите
облигации в обращение.
Чл. 5. (1) В пула на покритието се включват
първични активи, обезпечени с материални
активи, служещи за обезпечение, които се
намират, съответно са вписани в регистър
на територията на страната или на друга
държава членка.
(2) В пула на покритието могат да се включват и първични активи, обезпечени с материални активи, служещи за обезпечение, които
се намират, съответно са вписани в регистър
в трета държава, с която Република България
има действащи международни договори за
защита на инвестициите и за избягване на
двойното данъчно облагане и в която банката
емитент или банка, която е част от същата
група, е установена, при условие че са спазени
изискванията на ал. 3 и 4. Експозицията към
такива активи не може да превишава 20 на
сто от размера на главницата на покритите
облигации в обращение.
(3) Активи по ал. 2 могат да бъдат включени в пула на покритието само ако банката
емитент разполага с независимо експертно
становище, което потвърждава, че тези активи
предлагат ниво на сигурност, сходно с това за
материалните активи, служещи за обезпечение,
които се намират в държава членка, както и
правно становище, че редът за удовлетворяване
от тези активи, включително по отношение на
приложимите процедури и срокове, е равно
стоен на реда за удовлетворяване от активи,
намиращи се в държава членка.
(4) Банките, емитиращи покрити облигации, в пула на покритието на които се
включват активи по ал. 2, приемат правила и
процедури, които предвиждат редовни проверки за съответствие на активите в конкретните
трети държави с изискванията на този закон.
Чл. 6. (1) Първичните активи влизат в изчислението на покритието на облигациите със
стойността на непогасените им главници, но с
не повече от стойността, определена в чл. 129,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) По отношение на материалните активи,
служещи за обезпечение, банката емитент използва оценка, която е актуална към датата на
включването на обезпечените с тях първични
активи в пула на покритието. Актуалната
оценка на материалните активи, служещи за
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обезпечение, не може да е по-висока от тяхната
пазарна стойност, съответно ипотечна заемна
стойност, когато последната е използвана при
отпускане на кредитите, които материалните
активи обезпечават.
(3) Оценката по ал. 2 се извършва от независими оценители по чл. 5 от Закона за
независимите оценители, които притежават
необходимата правоспособност, к ва лификация и опит за извършване на оценки на
съответния тип материални активи, служещи
за обезпечение на първични активи, и които
не са участвали в процеса по предоставяне на
съответните кредити, които ще бъдат включени в пула на покритието. По отношение
на активи, намиращи се, съответно вписани
в регистър извън територията на Република
България, оценката по ал. 2 се извършва от
независим оценител, който не е участвал
в процеса по предоставяне на съответните
кредити и който притежава необходимата
правоспособност, квалификация и опит за
извършване на оценки на съответния тип
активи на територия на съответната държава.
(4) При извършване на оценката по ал. 2
независимият оценител не взема предвид спекулативни елементи и документира стойността
на материалните активи, служещи за обезпечение, по прозрачен и ясен начин. Българската
народна банка може да определи с наредба
допълнителни изисквания относно методиката
и начина на извършване на оценката, както
и методологията относно изчисляване на
съотношението между размера на кредита и
стойността на обезпечението (LTV).
Чл. 7. Последващо наблюдение на стойността на активите, служещи за обезпечение,
се извършва поне веднъж годишно по реда
на чл. 129, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013. Българската народна банка може
да изиска извършването на преглед и преоценка на материалните активи, служещи
за обезпечение, както и, когато прецени, че
това е необходимо за защита на интересите
на кредиторите по покритите облигации.
Чл. 8. (1) Материалните активи, служещи за обезпечение на първичните активи,
се застраховат за всички присъщи рискове
и в съответствие с обичайната практика за
подобен род активи, за целия срок, в който
съответните активи са включени в пула на
покритието.
(2) Банките емитенти на покрити облигации приемат вътрешни правила и процедури
за постоянен преглед и наблюдение дали
застрахователното покритие по ал. 1 продължава да бъде валидно, съответно е надлежно
подновено.
(3) Застрахователните суми и предявените
застрахователни претенции по сключените
застрахователни договори относно активите,
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служещи за обезпечение на първичните активи,
се вписват в подрегистъра за първични активи,
воден в регистъра на покритието по чл. 21.
Чл. 9. Банките емитенти на покрити облигации водят надлежна отчетност и документация, доказваща, че кредитните им правила
и политики са съобразени с изискванията,
посочени в този раздел.
Раздел II
Включване на договори за деривати в пула
на покритието
Чл. 10. (1) Договори за деривати могат да
бъдат включени в пула на покритието, когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. договорите за деривати са сключени
при условията на рамков договор за сделки
с деривати, който е различен от останалите
рамкови договори на банката емитент и е
отделен за всяка програма покрити облигации на същата банка или определени емисии
от нея, съответно за всяка емисия покрити
облигации, която не е част от програма;
2. договорите за деривати не могат да
бъдат прекратени при несъстоятелност или
преструктуриране на банката, емитираща
покрити облигации, и не са част от нетираща съвкупност, която включва договори за
деривати, сключени извън рамковия договор
по т. 1;
3. договорите за деривати са предназначени изключително за хеджиране на лихвени
и валутни рискове, свързани с активите от
покритието, и съдържат разпоредби, които
гарантират, че при намаляване на хеджирания риск експозициите по договорите се
коригират съответно на намалението, както
и че хеджиращата позиция се прекратява или
закрива по друг начин, когато хеджираният
риск престане да съществува, и
4. договорите за деривати са изпълними в
съответствие с техните условия.
(2) Насрещни страни по договори за деривати, включени в пула на покритието, могат
да бъдат единствено:
1. Европейската централна банка, централните банки на държави членки и на
държави – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
2. Международната банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна
банка, Европейската банка за възстановяване
и развитие, Европейският инвестиционен
фонд, Международната финансова корпорация, както и други международни банки за
развитие, които отговарят на изискванията за
степен на кредитно качество 1 или 2 съгласно
част трета, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
3. кредитни институции, които отговарят на
изискванията за степен на кредитно качество
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1 или 2 съгласно част трета, дял II, глава 2
от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. кредитни институции, които отговарят
на изискванията за степен на кредитно качество 3 съгласно част трета, дял II, глава 2
от Регламент (ЕС) № 575/2013, ако банката,
емитираща покрити облигации, е получила
предварително разрешение от БНБ за това;
5. други насрещни страни, одобрени от БНБ
в рамките на производството по глава шеста.
(3) В случай че кредитна институция по
ал. 2, т. 3 или 4, която е насрещна страна по
договори за деривати, престане да отговаря на
приложимите изисквания за кредитно качество, банката емитент изисква от насрещната
страна да предостави достатъчно обезпечение
под формата на активи по чл. 3, ал. 1, т. 2 за
изпълнение на нейните задължения по сключените договори за деривати или предприема
други подходящи мерки, за да ограничи ефекта
от увеличения кредитен риск вследствие от
загубата на кредитно качество. В случай че
не бъдат предприети мерки по предходното
изречение, банката емитент незабавно престава да използва засегнатите договори за
деривати за изпълнение на изискванията за
покритие и ликвидност по глава трета и да
ги отчита при извършването на стрес тестове
в съответствие с чл. 44.
(4) Рамковият договор и договорите за деривати, включително споразумения относно
предоставено обезпечение и други допълнителни споразумения към тях, се доказват в
писмена форма на хартиен или друг траен
носител. При поискване банката емитент
предоставя на БНБ документите по предходното изречение.
Раздел III
Вътрешногрупови структури за издаване на
покрити облигации
Чл. 11. (1) Банките могат да издават покрити облигации в резултат на използване на
вътрешногрупови структури от обединени покрити облигации, така че покрити облигации,
издадени от банка от дадена група („вътрешно
емитирани покрити облигации“), се включват
в пула на покритието на покрити облигации,
издадени от друга банка, принадлежаща към
същата група („външно емитирани покрити
облигации“), при условие че са спазени следните изисквания:
1. банката, която издава външно емитираните покрити облигации, е придобила
вътрешно емитираните покрити облигации
и ги е включила в своя баланс преди или
едновременно с включването в пула на покритието на външно емитираните покрити
облигации;
2. пулът на покритието на външно емитираните покрити облигации включва единствено
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вътрешно емитирани покрити облигации,
издадени само от една банка в рамките на
групата;
3. външно емитираните покрити облигации
са издадени с намерението да бъдат продадени
на инвеститори, които не са част от групата,
към която принадлежи банката емитент;
4. външно емитираните покрити облигации и вътрешно емитираните покрити облигации отговарят на изискванията за степен
на кредитно качество 1 съгласно част трета,
дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013
в момента на емитирането или, в случай на
последваща промяна на степента на кредитно качество, на изискванията за степен на
кредитно качество 2 съгласно част трета,
дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013,
при условие че БНБ разреши въз основа на
констатация, че промяната не е резултат от
нарушаване на изискванията на този закон
за издаването на разрешение за емитиране
на покрити облигации;
5. вътрешно емитираните покрити облигации са обезпечени с активи, които отговарят
на изискванията на тази глава.
(2) Българската народна банка уведомява
Европейския банков орган („ЕБО“) за всяко
взето решение по реда на ал. 1, т. 4.
(3) Банката емитент на външно емитирани
покрити облигации следва да извърши проверка дали вътрешно емитираните покрити
облигации, включително при трансгранични
вътрешногрупови структури за издаване на
покрити облигации, отговарят на изискванията за допустимост и покритие на този закон,
преди да ги включи в пула на покритието.
(4) Проверката по ал. 3 се документира
писмено и е част от документите, които следва
да бъдат предоставени в производството по
глава шеста.
Чл. 12. (1) В случай на трансгранични
вътрешногрупови структури за издаване на
покрити облигации, при които емитентът
на външно емитирани покрити облигации е
банка, получила лиценз за банкова дейност по
Закона за кредитните институции, вътрешно
емитираните покрити облигации отговарят
на изискванията за допустимост и покритие
на този закон.
(2) В случай на трансгранични вътрешногрупови структури за издаване на покрити
облигации, при които емитентът на вътрешно
емитирани покрити облигации е банка, получила лиценз за банкова дейност по Закона
за кредитните инстит уции, в допълнение
към изискванията на този закон, вътрешно
емитираните покрити облигации отговарят
на изискванията за допустимост, минимално
покритие и състав на пула на покритието
съгласно законодателството на държавата
членка, по силата на което се издават външно
емитираните покрити облигации.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Раздел IV
Съвместно финансиране
Чл. 13. (1) Банките емитенти могат да
издават покрити облигации, обезпечени с допустими активи по чл. 3, ал. 1, инициирани от
друга банка и придобити от банката емитент.
Банката емитент е длъжна да осигури, че по
отношение на придобитите активи са изпълнени изискванията на тази глава и на чл. 49.
(2) Активите, прехвърлени от банка инициатор на банката емитент, се вписват в
регистъра на покритието, като се отчитат
отделно в съответния подрегистър, в който
са вписани.
Чл. 14. Прехвърлянето на активи от банката инициатор на банката емитент може
да бъде извършено и по силата на прехвърлителен договор по Закона за договорите за
финансово обезпечение. В този случай банката
инициатор като обезпечител прехвърля активи
на банката емитент като обезпечено лице за
обезпечаване на задължението на банката
инициатор за връщане на получените от нея
суми, съответстващи на определената за нея
част от постъпленията от покритите облигации. Срокът на действие на прехвърлителния
договор, съответно срокът за връщане на
сумата, не може да бъде по-кратък от срока
до падеж на покритите облигации, при отчитане на възможност за отсрочване на падежа
по чл. 34, като задължението за връщане на
сумата не подлежи на предсрочно погасяване
на основания, различни от основанията за
предсрочно погасяване на задълженията по
покритите облигации, предвидени в техните
условия.
Чл. 15. При използване на структура за
съвместно финансиране в съответствие с този
раздел банката емитент носи отговорност за
изпълнение на задълженията по покритите
облигации в отношенията с кредиторите по
покритите облигации.
Раздел V
Учредяване на обезпечение върху активите
от покритието
Чл. 16. (1) Задълженията по покритите
облигации, посочени в чл. 26, ал. 2, се обезпечават с първи по ред особен залог върху
съвкупността от вписаните в регистъра на
покритието активи от покритието.
(2) Залогът подлежи на вписване в Централния регистър на особените залози освен
в случаите по ал. 5. За заложен кредитор се
посочва агентът по обезпечението, определен
в условията, съдържащи правата и задълженията по покритите облигации.
(3) Не подлежи на вписване в Централния
регистър на особените залози залог върху
отделните активи от покритието. Залогът се
счита за учреден върху и противопоставим по
отношение на всеки актив от покритието с
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вписването на залога в Централния регистър
на особените залози, съответно с последващото
включване на актив в регистъра на покритието,
по реда на чл. 23. Член 15 и чл. 20, ал. 2 от
Закона за особените залози не се прилагат.
(4) За вписването на залога по ал. 2 се
изисква декларация с нотариална заверка
на подписите на лицата, които управляват
и представляват банката емитент, или на
упълномощените от тях лица по чл. 10, ал. 1
от Закона за кредитните институции, в която
се заявява, че активите от покритието не са
предмет на друг залог, запор или друга тежест,
както и че са надлежно вписани в регистъра
на покритието при спазване на изискванията
на този закон.
(5) Залогът върху безналични вътрешно
емитирани покрити облигации по чл. 11, ал. 1,
които са включени в пула на покритието на
външно емитирани покрити облигации по
реда на раздел III, се вписва в Централния
регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ – АД, както и когато е приложимо – в съответния централен депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
вътрешно емитираните покрити облигации.
Алинеи 2 – 4 се прилагат съответно.
(6) Когато учредяването на обезпечение
върху някои активи от покритието се урежда
от право, различно от българското, банката
емитент учредява равностойно на особения
залог първо по ред обезпечение върху тези
активи по реда на съответното приложимо
право. Банката емитент може да учреди обезпечение по предходното изречение върху някои
активи от покритието и когато прецени, че
това е необходимо, за да бъде гарантирано
правото на кредиторите по покритите облигации на привилегировано удовлетворяване
от тези активи.
Чл. 17. Вписаният по реда на този раздел
залог върху активите от покритието не подлежи на регистрация или вписване в друг
регистър. Член 171 от Закона за задълженията
и договорите не се прилага.
Чл. 18. Вписаният по реда на този раздел
залог върху активите от покритието има
действие спрямо длъжниците по активите
от покритието и без да им бъде съобщено за
учредяването на залога.
Чл. 19. (1) Активите, вписани в регистъра
на покритието, могат да служат за обезпечение единствено на задълженията на банката
емитент по покритите облигации, до пълното
погасяване на всички задължения по покритите облигации, посочени в чл. 26, ал. 2. Учредяването на друго обезпечение, налагането
на запор, учредяването или налагането на
друга тежест върху тези активи не могат да се
противопоставят на агента по обезпечението
и на кредиторите по покритите облигации
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във връзка с вземанията им по покритите
облигации.
(2) А ктивите, вписани в регист ъра на
покритието, не могат да бъдат предмет на
обезпечителни мерки и изпълнение или да
удовлетворяват по друг начин претенции на
трети лица, различни от кредиторите по покритите облигации.
Чл. 20. (1) Залогът върху активите от покритието запазва действието си до пълното
погасяване на задълженията по покритите
облигации, без да е необходимо подновяване
на вписването.
(2) Заличаването на вписването на залога
става след пълното погасяване на задълженията по покритите облигации с писмено съгласие
с нотариална заверка на подписа на агента
по обезпечението, съответно на извънредния
управител, в случаите по чл. 53, ал. 9.
Раздел VI
Регистър на покритието
Чл. 21. (1) Банката емитент на покрити облигации е длъжна да съхранява необходимата
документация за всички активи от покритието,
както и да води регистър на покритието на
издадените от нея покрити облигации.
(2) Отделен регистър на покритието по
ал. 1 се води за всяка програма покрити
облигации на банката емитент, съответно
за всяка емисия покрити облигации, която
не е част от програма. Отделен регистър на
покритието може да се води и за една или
повече емисии, издадени в рамките на същата
програма, когато първичните активи по всяка
от тях са от един и същ вид.
Ч л. 22. (1) Рег ис т ър ът на пок ри т ие т о
съдържа необходимите идентификационни
данни на всички активи от покритието на
покритите облигации, за които се води този
регистър, включително събираните и съхранявани от банката емитент идентификационни
данни за задължените лица по вземанията,
представляващи активи от покритието. Регистърът съдържа подрегистри за следните
активи:
1. първични активи, включително вземанията по сключени застраховки относно материалните активи, служещи за обезпечение
на първичните активи;
2. спомагателни активи;
3. договори за деривати и получените във
връзка с тях обезпечения, включени в пула
на покритието в съответствие с чл. 10;
4. активи, включени в ликвидния буфер в
съответствие с чл. 28;
5. парични постъпления от плащания по
или във връзка с активи по т. 1 – 4, извършени
след поставяне на покритите облигации под
отделно управление в съответствие с глава
осма.
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(2) При воденето на повече от един регистър на покритието всеки регистър се води по
начин, който гарантира, че не е налице смесване на информацията за отделните програми,
съответно определени емисии по тях, както
и за емисиите, които не са част от програма.
(3) Банката емитент приема вътрешни
правила за съдържанието, извършването на
вписванията и отписванията и воденето на
регистъра на покритието.
Чл. 23. (1) Банката емитент вписва първоначалния пул на покритието в съответния
регистър на покритието по чл. 21, ал. 2 в деня
на издаване на покритите облигации. В същия
ден банката емитент предоставя на БНБ и на
наблюдателя на покритието, когато такъв е
назначен, необходимите данни относно пула
на покритието и доказателства за извършването на вписването.
(2) Банката емитент вписва незабавно
всички нови активи, които се включват в
пула на покритието, в съответния регистър
на покритието.
(3) От момента на вписването на актив в
регистъра на покритието се счита, че е налице
правно валидно и подлежащо на изпълнение
включване на този актив в пула на покритието,
което е противопоставимо на емитента и на
всички трети лица. От момента на вписване в
регистъра на покритието на всеки последващо
включен актив, той се включва в учредения
по реда на чл. 16 залог за обезпечаване на
вземанията по задълженията по покритите
облигации, без да е необходимо допълнително
вписване.
(4) Отписването на актив от регистъра на
покритието, включително замяната му с друг
актив, който се включва в пула на покритието,
се извършва по ред, който е предварително
одобрен от наблюдателя на покритието, съответно от БНБ, когато не е назначен наблюдател на покритието. Отписване, извършено
в противоречие с предходното изречение, е
недействително.
Чл. 24. (1) Достъп до регистъра на покритието имат следните лица:
1. Българската народна банка – за целите
на осъществяване на правомощията є като
компетентен орган за публичен надзор на
покритите облигации и в рамките на обхвата
на извършваните проверки;
2. наблюдателят на покритието, когато такъв е назначен – до регистъра на покритието
на покритите облигации, във връзка с които
е назначен по реда на глава четвърта;
3. извънредният управител – до регистъра
на покритието на покритите облигации, които
е назначен да управлява по чл. 51;
4. длъжниците по активите от покритието
и третите лица, учредили обезпечение в тяхна
полза – само по отношение на информаци-
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ята дали вземането срещу тях, съответно
вземането, което обезпечават, е включено в
пула на покритието; при искане от страна
на длъжниците по активите от покритието
или третите лица, учредили обезпечение в
тяхна полза, банката емитент е длъжна да
им издаде удостоверение за обстоятелствата
по предходното изречение;
5. лицата от персонала на банката емитент
и когато и доколкото е необходимо, на банката
инициатор, които са оперативно отговорни за
поддържането на регистъра на покритието и
управлението на покритите облигации;
6. синдикът на банката емитент, само в
степента и за целите на провеждане на производството по несъстоятелност, открито върху
имуществото на банката емитент;
7. лица, които претендират противопоставими права върху активи от покритието или
материални активи, които ги обезпечават,
ако предоставят достатъчно доказателства на
банката емитент за вероятната основателност
на претенцията си, като им се предоставя
достъп само по отношение на активите от
покритието, за които претендират противопоставими права;
8. одиторите на банката емитент, само
в степента и за целите на извършвания от
тях одит на финансовите отчети на банката
емитент;
9. агентът по обезпечението, във връзка с
учредяването и последващото управление на
залога върху активите от покритието.
(2) Банката емитент приема вътрешни правила за достъп до регистъра на покритието.
(3) Банката емитент, съответно извънредният управител, са задължени да предоставят
информацията на лицата по ал. 1, т. 4, 6 или
7 в срок до три работни дни от подаването
на искане от надлежно легитимирано лице.
Банката емитент не събира такси за предоставянето на информация по този член. Отказът
за предоставяне на информация се мотивира
писмено и може да се оспори в 7-дневен срок
пред районния съд по седалището на банката
емитент. Решението на съда е окончателно.
Чл. 25. Банката емитент приема правила
и процедури за обезпечаване на информационната сигурност на регистъра на покритието
от нерегламентиран достъп, неоторизирана
промяна на данните, загуба на данни и други
рискове.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИТИЕ, СВРЪХ
ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И ЛИКВИДНОСТ
Чл. 26. (1) Покритите облигации по всяко
време трябва да отговарят на изискванията за
покритие и свръхобезпеченост по тази глава.
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(2) Всички настоящи и бъдещи задължения
по покритите облигации трябва да бъдат покрити с парични вземания по допустими активи
от покритието. Те включват задължения за:
1. плащане на главница по покритите
облигации;
2. плащане на лихви и други парични задължения по покритите облигации;
3. изплащане по договори за деривати,
включени в пула на покритието в съответствие с чл. 10;
4. покриване на разходите по обслужване
и управление на покритите облигации и на
активите от покритието в случай на поставяне
на покритите облигации под отделно управление в съответствие с глава осма.
(3) При изчисляване на изискването за
покритие емитентите могат да представят
разходите по ал. 2, т. 4 като обща су ма,
посочена в условията, съдържащи правата
и задълженията по покритите облигации.
Условията на покритите облигации следва
да съдържат подробна информация относно
използваните методи и допускания при определяне на сумата по предходното изречение.
В случай че тези разходи надхвърлят сумата,
посочена в условията на покритите облигации,
емитентът е длъжен да изпълнява изискването
за покритие въз основа на по-високия размер
на разходите.
(4) Изискването за покритие по ал. 2 се
изпълнява със следните активи от покритието:
1. първични активи;
2. спомагателни активи;
3. активи, включени в ликвидния буфер в
съответствие с чл. 28;
4. парични вземания по договори за деривати, включени в пула на покритието в
съответствие с чл. 10.
(5) Активите от покритието по ал. 4 не
могат да включват активи, за които се счита,
че е настъпило неизпълнение по смисъла на
чл. 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(6) Българската народна банка издава
наредба, с която определя изисквания към
методиката за изчисляване на размера на
задълженията по ал. 2 и на активите от покритието по ал. 4, както и реда и условията
за оценяване на задълженията по ал. 2, т. 3
и активите от покритието по ал. 4, т. 4.
Чл. 27. (1) При изпълнение на изискването
за покритие по чл. 26, ал. 2 банката емитент
осигурява, че по всяко време общият размер
на главниците на всички вписани в регистъра
на покритието активи от покритието е наймалко равен на общия размер на главницата на
покритите облигации в обращение („принцип
на номиналната стойност“).
(2) Банката емитент поддържа по всяко
време и минимално ниво на свръхобезпече-
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ност от 5 на сто, определено въз основа на
принципа на номиналната стойност.
(3) В производството по глава шеста или
в рамките на последващия надзор по глава
девета БНБ може да определи по-високо минимално ниво на свръхобезпеченост, когато
прецени, че нивото по ал. 2 не е достатъчно,
за да покрие свързаните с покритите облигации или активите от покритието рискове.
Българската народна банка отменя или изменя
решението, с което е определено различно
ниво на свръхобезпеченост, когато прецени,
че причините за вземане на това решение
впоследствие са отпаднали или са съществено
изменени. Решенията на БНБ по тази алинея
се мотивират и се съобщават писмено на
емитента и на наблюдателя на покритието,
когато такъв е назначен.
(4) Условията, съдържащи правата и задълженията по покритите облигации, може
да предвиждат по-високо минимално ниво
на свръхобезпеченост от нивата, определени
съгласно ал. 2 и 3.
(5) За д ъ л ж и т елно т о свръхобезпечение
съгласно ал. 2 и 3 и доброволното свръхобезпечение съгласно ал. 4 представляват част от
покритието на покритите облигации и могат
да бъдат изпълнени с всеки от активите от
покритието по чл. 26, ал. 4. Ограничението
по чл. 4, ал. 2, изречение второ не се прилага
за изпълнението на изискването за свръх
обезпеченост.
(6) Условията, съдържащи правата и задълженията по покритите облигации, съдържат
подробна информация относно приложимите нива на задължително свръхобезпечение
съгласно ал. 2 и 3 и на доброволно свръх
обезпечение съгласно ал. 4. Емитентът информира кредиторите по покритите облигации
чрез публикуване на съобщение на интернет
страницата си, а в случаите по ал. 4 – и БНБ,
незабавно за всяка промяна в приложимите
изисквания за свръхобезпечение, настъпила
след издаване на покритите облигации.
Чл. 28. (1) Пулът на покритието във всеки
един момент включва ликвиден буфер, състоящ се от ликвидни активи, с които може
да бъде покрит най-високият нетен изходящ
ликвиден поток по покритите облигации за
следващите 180 дни. Когато в рамките на
същата програма са издадени повече от една
емисии покрити облигации, както и когато за
повече от една емисия по същата програма
се води отделен регистър на покритието по
чл. 21, ал. 2, изискването за ликвиден буфер
се прилага въз основа на сбора от съответния
най-висок нетен изходящ ликвиден поток за
следващите 180 дни по всяка от тези емисии.
(2) Размерът на нетния изходящ ликвиден
поток по покритите облигации за даден ден се
определя, като от сумата на всички изходящи
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потоци от плащания с падеж в този ден по
покритите облигации в обращение, включително плащания на лихви и главница, и по
договорите за деривати по чл. 10 се извадят
входящите потоци от плащания по вземания
от активите от покритието с падеж в същия
ден. Най-високият нетен изходящ ликвиден
поток за 180 дни представлява най-високата
стойност, получена при сбора на нетните
изходящи ликвидни потоци, определени за
всеки пореден ден от периода.
(3) Ликвидният буфер се състои от следните
видове ликвидни активи, които се вписват в
отделен подрегистър в регистъра на покритието:
1. активи от ниво 1, ниво 2А или ниво 2Б
съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61
на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие
за кредитните институции (OB, L 11/1 от 17
януари 2015 г.), които са оценени в съответствие с този Делегиран регламент и които не
са емитирани от банката емитент на покритите
облигации, от нейното предприятие майка,
различно от субект от публичния сектор, което
не е кредитна институция, от нейно дъщерно
предприятие или друго дъщерно предприятие
на нейното предприятие майка или от дружество със специална цел – секюритизация,
с което банката емитент има тесни връзки;
2. експозиции към кредитни институции с
остатъчен падеж до три месеца, които отговарят на степен на кредитно качество 1 или 2,
или краткосрочни депозити с първоначален
падеж, който не надхвърля 100 дни, в кредитни институции, които отговарят на степен на
кредитно качество 1, 2 или 3, в съответствие
с чл. 129, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(4) Когато условията, съдържащи правата и
задълженията по емисия покрити облигации,
предвиждат възможност за отсрочване на
падежа в съответствие с чл. 34, изискването
за ликвиден буфер по отношение на плащането на главница по емисията може да бъде
приложено въз основа на падежа на задължението за погасяване на главница, който би се
получил при отсрочването му за най-дългия
период, предвиден в условията на емисията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАБЛЮДАТЕЛ НА ПОКРИТИЕТО
Чл. 29. Банката емитент може да назначи
наблюдател на покритието на всяка програма
за покрити облигации, съответно на всяка
емисия, която не е част от програма. В този
случай се прилагат разпоредбите на тази глава.
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Чл. 30. (1) Наблюдателят на покритието
извършва текущо наблюдение на пула на
покритието с цел да се осигури:
1. съществуването на активите от покритието, включително вземанията по договори
за деривати по чл. 10, съответствието на
активите от покритието с изискванията за
допустимост, установени в глава втора, както
и включването им в регистъра на покритието;
2. спазването от банката емитент на приложимите правила за оценка на активите,
обезпечаващи активите от покритието, без да
извършва проверка дали определената стойност отговаря на действителната стойност на
съответния актив;
3. спазването на изискванията за водене
на регистър на покритието по реда на глава
втора, раздел VI;
4. изпълнението на изискванията за покритие, включително за минимално ниво на
свръхобезпеченост, приложими към покритите
облигации съгласно чл. 26 и 27;
5. спазването на изискванията за ликвидност на пула на покритието съгласно чл. 28;
6. спазване на изискванията за отсрочване
на падежа на емисия покрити облигации в
съответствие с глава пета;
7. наличието на въведените правила и
процедури и резултатите от извършени стрес
тестове на пула на покритието, както и контрол върху мерките, предприети от банката
емитент в резултат на извършени стрес тестове;
8. съответствието на правилата и процедурите за управление на риска и за отчетност
на емитента на покритите облигации с приложимите изисквания на глава седма;
9. спазването на другите изисквания към
покритите облигации, активите от покритието
и дейността на банката емитент по тяхното
управление, установени в този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013, нормативните актове
по прилагането им и в разрешението на БНБ
по глава шеста;
10. спазването на условията, съдържащи
правата и задълженията по покритите облигации, по отношение на които е предвидено
наблюдателят на покритието да извършва
проверки.
(2) Наблюдателят на покритието има право на свободен, неограничен и навременен
достъп до регистъра на покритието, помещенията, счетоводната и друга документация
на банката емитент във връзка с пула на
покритието. При поискване от наблюдателя
на покритието банката емитент е длъжна да
му предостави всяка информация, която е
необходима за изпълнение на задълженията
му по този закон.
(3) До нейното публично оповестяване по
приложимия ред или в рамките на доклада
по чл. 31, ал. 3 наблюдателят на покритието е
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длъжен да третира информацията, която му е
станала известна при или по повод изпълнение на неговите задължения, в съответствие
с приложимите изисквания за запазване на
информация, представляваща банкова, търговска или друга защитена от закона или по
силата на договор тайна, включително след
прекратяване на дейността му като наблюдател
на покритието на емисията покрити облигации.
Наблюдателят на покритието изпълнява своите
задължения в съответствие с приложимите
изисквания за защита на личните данни.
Чл. 31. (1) Наблюдателят на покритието
уведомява незабавно БНБ писмено за всички
станали му известни обстоятелства, които са
довели или могат да доведат до:
1. грубо или системно нарушение на нормативните актове, приложими към покритите
облигации и дейността на емитента по тяхното
управление;
2. съществено нарушение на допълнителни
изисквания, дадени от БНБ по чл. 38, ал. 2;
3. неизпълнение на банката емитент на
нейно изискуемо задължение за плащане на
лихви или главница по покритите облигации или за плащане по договор за деривати,
ск лючен в съответствие с чл. 10, или на
друго задължение, предвидено в условията,
съдържащи правата и задълженията по покритите облигации, което не е отстранено в
приложимия или в определен от наблюдателя
за това срок или чието изпълнение е станало
невъзможно;
4. наличие на обстоятелства, които пораждат основателни опасения за непрекъснатостта
и надеждността на обслужването на покритите
облигации от страна на банката емитент.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
едновременно и на агента по обезпечението,
когато е различен от наблюдателя на покритието, както и на управителните и надзорни
органи на банката емитент на покритите
облигации, освен ако има основателни причини да се предположи, че предоставянето
на информацията на банката емитент може
да застраши интересите на кредиторите по
покритите облигации и упражняването на
публичния надзор на покритите облигации
от БНБ.
(3) Наблюдателят изготвя поне веднъж
годишно писмен доклад за извършените дейности по наблюдение на покритието, в който
се представят констатациите за съответствието
на пула на покритието с изискванията на този
закон и с условията, съдържащи правилата
и задълженията по покритите облигации,
изпълнението на задълженията на емитента,
откритите недостатъци и предприетите мерки
за тяхното отстраняване от страна на емитента.
Докладът се представя на банката емитент,
на БНБ и на агента по обезпечението, когато
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е различен от наблюдателя на покритието,
в срок до 30 дни след края на годината, за
която се отнася.
Чл. 32. (1) Наблюдател на покритието
може да бъде банка, лицензирана в Република България или в друга държава членка,
включително когато е назначена за агент
по обезпечението, или одиторско дружество
съгласно Закона за независимия финансов
одит. Одиторско дружество не може да бъде
наблюдател на покритието на покрити облигации, емитирани от банка, на която е било
одитор преди изтичането на две години от
прик лючване на одитния ангажимент по
чл. 76 от Закона за кредитните институции.
(2) Наблюдател на покритието, член на
негов управителен или надзорен орган или
друго лице в неговата структура, на което са
възложени дейности по наблюдение на покритието, не може да бъде лице, което:
1. има финансови ин тереси в банката
емитент на покрити облигации, различни от
тези на вложител;
2. се намира с банката емитент или със
свързани с нея лица в отношения, които
пораждат основателно съмнение за неговата
безпристрастност;
3. преди по-малко от три години е било
администратор на банката емитент по смисъла на § 1, ал. 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за кредитните институции, служител на банката емитент, пряко
ангажиран в процеса по вземане на решения
за кредитиране, или член на одитните екипи
на одиторските дружества по чл. 76 от Закона
за кредитните институции по отношение на
банката емитент;
4. е санкционирано с влязло в сила наказателно постановление за неспазване на
изискванията на този закон, Закона за кредитните институции, Регламент (ЕС) № 575/2013,
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници, Закона за публичното предлагане
на ценни книжа и нормативните актове по
прилагането им през последните три години
преди предлагането на лицето за наблюдател
на покритието.
(3) Липсата на обстоятелства по ал. 1,
изречение второ, и ал. 2 се удостоверява с
декларация, подписана от лицата, които представляват наблюдателя на покритието. Липсата
на обстоятелства по ал. 2 се удостоверява с
декларация, подписана и от всяко физическо
лице, на което са възложени дейности по
наблюдение на покритието.
(4) Наблюдателят на покритието се избира и освобождава от компетентния орган
на банката емитент, на който е възложено
да приема решения относно емитирането на
покрити облигации. Наблюдателят на по-
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критието може да бъде освободен по всяко
време на основания, предвидени в договора,
с който е назначен. При поставяне на покритите облигации под отделно управление по
реда на глава осма замяната, включително
изборът на нов наблюдател на покритието и
освобождаването на наблюдателя, се извършва от БНБ като орган за публичен надзор на
покритите облигации.
(5) Наблюдателят на покритието се застрахова за времето, през което изпълнява
своите функции, за вредите, които могат
да настъпят вследствие на неизпълнение на
неговите задължения. Минималният размер
на застрахователната сума се определя в наредба на БНБ.
(6) Наблюдателят на покритието представя
пред БНБ заверено копие от застрахователната полица.
(7) Българската народна банка може да
освободи наблюдателя на покритието от изискванията на ал. 5 и 6 при условия, определени
в наредбата по ал. 5.
Чл. 33. (1) Банката емитент съгласува с
БНБ избора на наблюдател на покритието, в
рамките на производството по глава шеста,
както и преди да назначи нов наблюдател
на покритието. Документите, които следва
да се представят във връзка с извършването
на избор на наблюдател на покритието, се
определят с наредбата по чл. 32, ал. 5.
(2) При назначаване на нов наблюдател на
покритието, ако в срок до 30 дни от датата
на искането за съгласуване по ал. 1 БНБ
не е направила възражение, се приема, че
предложението за избор на нов наблюдател
на покритието е съгласувано.
(3) Когато е или предстои да бъде упражнено
договорно или законово право на прекратяване на договора между банката емитент и
наблюдателя на покритието, банката емитент
уведомява за това БНБ и агента по обезпечението, когато е различен от наблюдателя на
покритието, най-малко 30 дни преди датата
на прекратяване, съответно веднага след узнаване, ако срокът до датата на прекратяване
е по-кратък.
(4) Ако банката емитент не е предоставила
на БНБ документи за съгласуване на избора
на нов наблюдател на покритието към датата
на прекратяване на договора с предходния
наблюдател, БНБ назначава нов наблюдател
на покритието в срок до 30 дни от тази дата
и му определя възнаграждение, което е за
сметка на емитента.
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СТРУКТУРИ С ОТСРОЧВАНЕ НА СРОК А
ДО П А ДЕЖ А Н А ЕМИСИ Я ПОК РИТИ
ОБЛИГАЦИИ
Чл. 34. (1) Условията, съдържащи правилата и задълженията по емисия покрити
облигации, могат да предвиждат възможност
за отсрочване на падежа на задължението за
окончателно погасяване на емисията, когато
са спазени най-малко следните изисквания:
1. падежът на покритите облигации може
да се отсрочи или разсрочи за конкретен срок,
който не може да е по-дълъг от падежа на
първичния актив с най-дълъг срок до падежа,
включен в пула на покритието;
2. промяната на падежа се прилага пропорционално, по отношение на всички покрити
облигации от същата емисия;
3. промяната на падежа настъпва автоматично при настъпването на някое от следните
обстоятелства:
a) банката емитент не е в състояние да
изпълни задължението за погасяване на главницата по покритите облигации на падежа;
б) банката емитент не е в състояние да
изпълни изискването за ликвидност по чл. 28
по което и да било време през последните 30
дни преди падежа на задължението за погасяване на главницата по покритите облигации.
(2) Използването на структура с отсрочване
на срока до падежа не променя нивото на
защита на кредиторите по покритите облигации, предвидено в глава осма.
(3) Извънредният управител може да промени падежа на емисия покрити облигации и
преди настъпването на събитие по ал. 1, т. 3,
когато прецени, че това е необходимо, за да
бъдат защитени интересите на инвеститорите
в покрити облигации, включително когато
са налице основания да се счита, че промяната на падежа на емисията е подходяща, за
да се постигне по-добро удовлетворение на
кредиторите по покритите облигации. Решение по предходното изречение се взема след
предварително писмено разрешение от БНБ.
(4) До окончателното погасяване на задълженията по емисията продължават да се
начисляват лихви по неизплатената част от
главницата в съответствие с условията на
емисията.
(5) Когато емисията по ал. 1 е част от
програма, промяната на падежа на емисията
не засяга нейната последователност в първоначалната падежна структура на програмата
покрити облигации и не може да доведе до
по-неблагоприятно ниво на удовлетворяване
на кредиторите по покритите облигации от
тази емисия от това, което биха постигнали
в съответствие с първоначалната падежна
структура на програмата, включително при
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извършването на прекратителна процедура
или оздравителни мерки.
(6) Условията на емисията покрити облигации съдържат подробна информация за:
1. обстоятелствата, които водят до отсрочване или разсрочване на падежа на емисията;
2. окончателния срок, за който може да се
отсрочи или разсрочи падежът на емисията;
3. правомощията на извънредния управител
и на БНБ във връзка с промяната на падежа
на емисията;
4. последиците в случай на промяна на
падежа на емисията.
(7) Банката емитент, съответно извънредният управител, незабавно информират
кредиторите по покритите облигации, а в
случаите по ал. 1, т. 3 – и БНБ, за всяка промяна на падежа на емисията в съответствие
с този член.
(8) Член 207, т. 1 от Търговския закон не се
прилага по отношение на промяна на падежа
на емисия покрити облигации в съответствие
с този член.
Г л а в а

ш е с т а

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ЕМИСИЯ ИЛИ ПРОГРАМА ПОКРИТИ ОБЛИГАЦИИ
Чл. 35. Не се допуска издаването на покрити облигации, преди да бъде получено
разрешение от БНБ за издаване на програма
покрити облигации, съответно на индивидуална емисия покрити облигации.
Чл. 36. За издаване на разрешение по чл. 35
банката емитент подава в БНБ заявление за
издаване на разрешение за покрити облигации, към което прилага следните документи
и информация:
1. подробна бизнес програма относно дейността по издаване на покрити облигации за
поне тригодишен период след издаването на
покритите облигации, а ако планираният срок
до падежа на облигациите е по-кратък, за целия срок до падежа на покритите облигации;
2. сведения за наличието на софтуерна и
материална обезпеченост на банката емитент, необходими за издаване и управление
на покритите облигации в съответствие с
изискванията на този закон и нормативните
актове по прилагането му;
3. вътрешните правила, политики и процедури на банката емитент в съответствие с
изискванията на този закон и нормативните
актове по прилагането му;
4. подробна информация относно активите,
които ще бъдат включени в пула на покритието, и тяхното съответствие с изискванията
за допустимост на този закон и нормативните
актове по прилагането му;
5. относимите кредитни правила и политики на банката емитент във връзка с одобряване,
изменение, подновяване и рефинансиране на
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активите, които ще бъдат включени в пула
на покритието;
6. информация относно разпределението на
отговорностите в рамките на банката емитент
във връзка с издаването и управлението на
покритите облигации;
7. информация за наблюдателя на покритието, когато такъв ще бъде назначен, включително данни и информация, доказващи,
че отговаря на изискванията на този закон,
и проект на договор с избрания наблюдател
на покритието;
8. в случай на външно емитирани покрити
облигации по чл. 11, ал. 1 информация относно извършената проверка дали вътрешно
емитираните покрити облигации по чл. 11,
ал. 1, включително такива, които са резултат
от трансгранични вътрешногрупови структури
за издаване на покрити облигации по чл. 12,
в съответствие с изискванията на този закон
и нормативните актове по прилагането му;
9. в случай на съвместно финансиране по
реда на глава втора, раздел IV, проект на
договор, по силата на който ще бъдат прехвърлени допустими активи, възникнали от
дейността на банката инициатор, на банката
емитент, както и документи и информация
за банката инициатор, които са необходими
за вземане на решението по чл. 35.
Чл. 37. (1) Българската народна банка
разглежда заявлението и предоставените към
него документи в срок до 60 дни.
(2) Когато при разглеждане на заявлението
по ал. 1 БНБ установи, че то е непълно или е
необходимо да бъдат отстранени други несъответствия, БНБ изисква от банката емитент
да представи в срок, не по-кратък от 30 дни,
необходимите документи и информация.
(3) Българската народна банка се произнася
окончателно по заявлението за разрешение
в срок до 30 дни след получаване на документите и информацията по ал. 2, съответно
след изтичане на срока по ал. 2, в случай че
банката емитент не е представила изисканите
документи и информация.
Чл. 38. (1) Българската народна банка
издава разрешение по чл. 35 за програма
покрити облигации, съответно за издаването
на емисия покрити облигации, в одобрен от
БНБ максимален размер, когато прецени, че:
1. са налице всички необходими документи
и информация и са спазени изискванията на
този закон;
2. не е налице значителен риск издаването
на покритите облигации да засегне неблагоприятно финансовото състояние и дейността
на банката емитент, и
3. интересите на инвеститорите са защитени.
(2) С разрешението по чл. 35 БНБ може с
оглед на защита на инвеститорите да определи
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допълнителни изисквания към програмата
покрити облигации, съответно за издаването
на емисия покрити облигации, включително:
1. да издаде разрешението под условие,
че няма да бъдат смесвани различни видове
допустими активи или съотношението между различните видове допустими активи ще
бъде в различна пропорция от заявената от
емитента;
2. да издаде разрешението под условие, че
няма да бъдат включвани активи по чл. 5, ал. 2
или ще могат да бъдат включвани в по-нисък
от допустимия размер по чл. 5, ал. 2 – общо
или за конкретна трета държава.
Чл. 39. Българската народна банка отказва
да издаде разрешение за програмата покрити
облигации, съответно за издаването на емисия
покрити облигации, с мотивирано решение,
когато:
1. не са предоставени всички необходими
документи и информация или документите
съдържат явни нередности;
2 . ем и т ен т ът сис т ем но не и зп ъ л н я ва
изискванията на този закон във връзка с други програми покрити облигации или емисии
покрити облигации, издадени от него;
3. програмата покрити облигации, съответно издаването на емисия покрити облигации,
ще доведе до значителен риск за дейността
на банката емитент или нейното финансово
състояние;
4. издаването на покрити облигации ще
доведе до нарушаване на изискванията на
този закон или на нормативните актове по
прилагането му;
5. съществува риск издаването на покрити
облигации да застраши стабилността на финансовата система на Република България;
6. емитентът не разполага с необходимите
ресурси и капацитет, включително софтуерна
и материална обезпеченост, или с необходимия квалифициран персонал, за да осигури
безпроблемно издаване и администриране
на програма покрити облигации или емисия
покрити облигации;
7. избраният наблюдател на покритието
не отговаря на изискванията на този закон;
8. предвижданата структура на пула на
покритието не отговаря на изискванията на
този закон;
9. въведен и т е п ра ви ла и п роцед у ри в
банката емитент във връзка с издаването и
администрирането на покритите облигации
не осигуряват в нужната степен защита на
правата на инвеститорите.
Чл. 40. (1) При публично предлагане на
покрити облигации, както и при допускане
на покрити облигации до търговия на регулиран пазар, за което се изисква публикуване на проспект, подлежащ на одобрение от
Комисията за финансов надзор, се прилагат
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разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, нормативните актове по неговото прилагане, Регламент (EС)
2017/1129 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта,
който трябва да се публикува при публично
предлагане или допускане на ценни книжа
до търговия на регулиран пазар, и за отмяна
на Директива 2003/71/ЕО (OB, L 168/12 от
30 юни 2017 г.) (Регламент (EС) 2017/1129)
и другите приложими актове на правото на
Европейския съюз.
(2) Банката емитент е длъжна да подаде
заявление и необходими документи и информация за получаване на разрешение по реда
на тази глава, ако вече не е получила такова,
в срок не по-кратък от 60 дни преди подаването на заявление за одобрение на проспект
от Комисията за финансов надзор.
(3) В случаите по ал. 2 емитентът е длъжен
да предостави изготвения проспект на БНБ
едновременно с подаване на заявлението за
одобрение на проспекта от страна на Комисията за финансов надзор.
(4) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор си сътрудничат и
обменят информация при разглеждането на
заявленията за издаване на разрешение за
програмата или емисията покрити облигации
и за одобрение на проспекта. Комисията за
финансов надзор се произнася по заявлението
за одобрение на проспекта, след като вземе
предвид становището на БНБ, което следва да
бъде предоставено до изтичане на сроковете,
определени в Регламент (EС) 2017/1129, за
произнасяне по заявлението за одобрение на
проспекта от страна на Комисията за финансов надзор. Комисията за финансов надзор
изисква от БНБ разрешението за издаване
на програма или емисия покрити облигации,
когато банката емитент е получила такова
преди подаване на заявление за одобрение
на проспект.
(5) При предлагане на покрити облигации,
за което не се изисква публикуването на прос
пект, се изготвя предложение за записване на
покрити облигации по реда на Търговския
закон, съответно документ за предлагането
по реда на чл. 89в или 89г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Чл. 41. Проспектът за публично предлагане или допускане до търговия на регулиран
пазар, съответно документите, посочени в
чл. 40, ал. 5, съдържа следната допълнителна
информация:
1. информация относно правилата и мерк ите, предприети от банката емитент за
съхранение на информацията в регистъра на
покритието и за достъп до регистъра;
2. информация за пула на покритието,
включително:
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а) данни за стойността на пула на покритието;
б) данни за географското разпределение и
вида на активите от покритието;
в) падежната структура на активите от
покритието;
г) изисквания минимален размер на покритие и минималното изисквано ниво на
свръхобезпеченост;
д) информация за размер на непогасената
главница на всеки актив от покритието към
момента на възникването му и към края на
последното завършено календарно тримесечие;
е) обща оценка на активите, обезпечаващи
активи от покритието, и размера на съотношението между непогасената главница и
оценката към момента на възникване на активите от покритието и към края на последното
завършено календарно тримесечие, както и
използвания оценъчен метод за определяне
на оценката;
ж) характеристики на активите от покритието, включително приложими лихви, такси
и комисиони;
з) рискова квалификация на активите от
покритието към края на всяка календарна
година от момента на възникването им и към
края на последното завършено календарно
тримесечие.
Чл. 42. (1) Обозначението „жилищна покрита облигация“ може да се използва относно
издаваните покрити облигации само от банка
емитент, която е получила разрешение от БНБ
за издаване на програма покрити облигации
или емисия покрити облигации и издава
покрити облигации, в условията на които е
предвидено да са обезпечени до падежа им с
вземания по кредити, обезпечени с ипотека
върху жилищни имоти, разположени на територията на Република България или на друга
държава членка, в размер не по-малко от 85
на сто от размера на главницата на покритите
облигации в обращение.
(2) Обозначението „европейска покрита облигация“ или негов превод на друг официален
език на Европейския съюз може да се използва
относно издаваните покрити облигации само
от банка емитент, която е получила разрешение от БНБ за издаване на програма покрити
облигации или емисия покрити облигации и
издава покрити облигации, които отговарят
на изискванията на този закон.
(3) Обозначението „европейска покрита
облигация (премиум)“ или негов превод на
друг официален език на Европейския съюз
може да се използва относно издаваните
покрити облигации само от банка емитент,
която е получила разрешение от БНБ за издаване на програма покрити облигации или
емисия покрити облигации и издава покрити
облигации, които отговарят на изискванията
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на този закон и на чл. 129 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
Г л а в а

с е д м а

ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 43. Банката емитент на покрити обл и га ц и и под д ърж а под ход я ща вът реш на
организация и осигурява необходимите ресурси, включително софтуерна обезпеченост
и достатъчен брой служители и управленски
персонал, така че да гарантира точна, пълна
и своевременна отчетност относно покритите
облигации, както и предоставянето на достатъчно подробна периодична информация
към инвеститорите в покритите облигации,
съгласно изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му.
Чл. 44. (1) Емитентът на покрити облигации приема отделни правила и процедури за
управление на риска във връзка с издаването
на покрити облигации, включително за извършване на периодични стрес тестове на пула
на покритието и управление на ликвидността.
(2) В съответствие с правилата и процедурите по ал. 1 банката емитент на покрити
облигации извършва стрес тестове на пула
на покритието най-малко веднъж на всяко
тримесечие, за да оцени дали стойността на
пула на покритието ще продължи да отговаря
на изискванията за покритие и минимално
ниво на свръхобезпеченост, посочени в този
закон и в условията на емисията покрити
облигации, в случай на рязко влошаване на
пазарните условия.
(3) Независимо от срока, посочен в ал. 2,
банката емитент извършва стрес тестове на
пула на покритието при наличие на данни, че
е налице или има съществена вероятност в
краткосрочен период да настъпи рязък спад в
пазарната стойност на активите, обезпечаващи
активите от покритието, или че е налице или
се очаква в близко бъдеще рязка промяна в
пазарните условия.
(4) При извършването на периодичните
стрес тестове банката емитент взема предвид
очакваното влияние на лихвения риск, валутния риск, пазарния риск, както и риска от
влошаване на кредитното качество на активите
от покритието и неблагоприятна промяна в
практиките на длъжниците по погасяването
им, върху активите от покритието в случай
на рязка промяна в пазарните условия.
(5) Допълнителни изисквания относно
извършването на периодичните стрес тестове
се определят в наредба на БНБ.
Чл. 45. Банката емитент въвежда правила
и процедури, които да осигурят, че активите от покритието са надлежно отделени от
останалите активи на емитента и ще бъдат
отчитани отделно в баланса на банката еми-
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тент от останалото є имущество, както и за
осигуряване на надлежното управление на
активите от покритието в случай на поставянето им под отделно управление по реда
на глава осма.
Чл. 46. (1) Банката емитент е длъжна да
публикува на тримесечна база подробна информация за всяка програма покрити облигации,
съответно емисия покрити облигации, за да
могат инвеститорите да направят оценка на
характеристиките на програмата, съответно
на емисията покрити облигации, и свързаните с нея рискове и да извършат комплексна
проверка.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа наймалко следните данни относно портфейла:
1. стойността на пула на покритието и
размера на покритите облигации към края
на съответното тримесечие;
2. списък с ISIN кодовете за всички емисии на покрити облигации по съответната
програма;
3. географското разпределение и вида на
активите от покритието, съответния размер
на активите от покритието и оценъчен метод,
по който е изчислен размерът им;
4. информация за пазарния риск, включително лихвения и валутния риск, както и
кредитния и ликвидния риск, относими към
пула на покритието;
5. падежната структура на активите от
покритието и на покритите облигации, включително, ако е приложимо, посочване на
обстоятелствата, които водят до отсрочване
или разсрочване на падежа на емисията;
6. информация за спазване на нивата на
изискваното и за наличното покритие по
покритите облигации, както и информация
за нивата на законоустановената, както и за
договорената и посочена в условията, съдържащи правилата и задълженията по емисията,
по-висока свръхобезпеченост по покритите
облигации;
7. процентния дял на активите от покритието, за които се счита, че е налице неизпълнение
в съответствие с чл. 178 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, както и информация за всички
активи от покритието, които са просрочени
повече от 90 дни.
(3) В случай на външно емитирани покрити
облигации по чл. 11, ал. 1 банката емитент е
длъжна да предостави на инвеститорите информацията по ал. 2 по отношение на вътрешно
емитираните покрити облигации, които са
включени в пула на покритието на външно
емитираните покрити облигации по реда на
глава втора, раздел III, най-малко в обобщен
вид, или като препрати към съответната
интернет страница, на която информацията
може да бъде намерена.
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(4) Информацията се предоставя с данни
към края на всяко календарно тримесечие и
се публикува в срок до 30 дни след края на
съответното тримесечие.
(5) Когато е назначен наблюдател на покритието, банката емитент публикува резюме
от годишния доклад по чл. 31, ал. 3 в срок до
30 дни от изготвянето му.
(6) Банката емитент публикува информацията, която е длъжна да предоставя на
инвеститорите в покрити облигации или на
обществеността съгласно изискванията на този
закон, в отделна секция на своята интернет
страница, за срок, изтичащ не по-рано от 5
години след датата на погасяване на всички
задължения по програмата покрити облигации, съответно емисията покрити облигации,
когато не е част от програма. Предходното
изречение не отменя задълженията на банката емитент за публикуване и съхранение
на информация, произтичащи от глава шеста
„а“ от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа, друг нормативен акт или от
правилата на място на търговия, на което се
търгуват покритите облигации. В случай че
една и съща информация следва да бъде разкрита в изпълнение на различни задължения,
емитентът може да изпълни тези задължения,
като публикува информацията в един общ
документ.
Чл. 47. (1) Банката емитент предоставя на
БНБ периодични отчети на тримесечна база,
както и при поискване от страна на БНБ, относно всяка програма за покрити облигации,
съответно емисия покрити облигации.
(2) Информацията по ал. 1 съдържа данни
относно:
1. допустимостта на активите от покритието, включени в пула на покритието, включително сключените договори за деривати и
предоставените обезпечения във връзка с тях
и изпълнение на изискванията на глава втора;
2. предприетите мерки за отделяне на активите от покритието от останалото имущество
на банката емитент в съответствие с чл. 49,
удостоверяващи, че изискването за отделяне
на активите от покритието е спазено;
3. действията, предприети от наблюдателя
на покритието, когато такъв е назначен, за
съответния период, включително относно
предоставените от него съгласия при спазване
изискванията на този закон;
4. размера на покритието на покритите
облигации и нивото на свръхобезпеченост,
удостоверяващи, че изискванията на чл. 26
и 27 са спазени;
5. ликвидния буфер за пула на покритието
в съответствие с чл. 28;
6. използването на структури с възможност
за отсрочване на падежа на задължението за
окончателно погасяване на емисията, както и
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условията, при които се извършва, и наличието
на отсрочване на падежа през съответното
тримесечие.
(3) Освен в случаите, в които БНБ е поискала по реда на ал. 1 емитентът да предостави
информация в определен от нея срок, информацията съдържа данни към края на всяко
календарно тримесечие и се предоставя на
БНБ, на наблюдателя на покритието, когато
такъв е назначен, и на агента по обезпечението, в срок до 30 дни след края на съответното
тримесечие.
Чл. 48. (1) Банката емитент определя агент
по обезпечението в условията, съдържащи
правата и задълженията по покритите облигации. Банката емитент сключва писмен
договор с агента по обезпечението в полза на
кредиторите по покритите облигации, в който
определя неговите права и задължения спрямо
банката емитент и кредиторите по покритите
облигации, както и задълженията на банката
емитент към агента по обезпечението. Договорът с агента по обезпечението се прилага
към условията по покритите облигации. За
своята дейност агентът по обезпечението
получава възнаграждение.
(2) Изборът на агент по обезпечението и
условията на договора с него са обвързващи за
кредиторите по покритите облигации считано
от датата на инвестицията в покрити облигации, съответно от сключването на договор за
деривати по чл. 10. Агентът по обезпечението
може да бъде заменен с решение на общото
събрание на облигационерите по покритите
облигации.
(3) Агент по обезпечението може да бъде
банка, лицензирана в Република България
или в друга държава членка, инвестиционен
посредник, отговарящ на изискванията на
чл. 10, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
инструменти, съответно на чл. 9, параграф 1
от Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.
относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на
директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/
ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (ОВ,
L 314/64 от 5 декември 2019 г.), лицензиран
в Република България или в друга държава
членка, както и дружество от тяхната група.
(4) Агентът по обезпечението може да предприема от свое име всички действия, които
са необходими във връзка с учредяването,
последващото управление и изпълнение на
залога по чл. 16, след като са му заплатени
необходимите за това разноски.
(5) Общите събрания на облигационерите
по покритите облигации се свикват от агента по обезпечението и се провеждат по реда
на чл. 214 от Търговския закон по дневен
ред, определен от агента по обезпечението.
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Емитентът е длъжен да оказва съдействие на
агента на обезпечението при подготовката и
провеждането на общите събрания. Член 209,
ал. 2, чл. 210, 212 и 213 от Търговския закон
не се прилагат.
(6) Облигационерите от емисии покрити
облигации, издадени в рамките на същата
програма, решават въпроси, отнасящи се до
цялата програма, на общо събрание на облигационерите по програмата, свикано от агент
на обезпечението. В тези случаи изискванията
за кворум и мнозинство при вземане на решения се определят при отчитане на всички
издадени покрити облигации по програмата.
Г л а в а

о с м а

ОТДЕЛЯНЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ
ОТ ПОКРИТИЕТО ПРИ ПРЕКРАТИТЕЛНА
ПРОЦЕДУРА И ОЗДРАВИТЕЛНИ МЕРКИ
Чл. 49. (1) Банката емитент отчита и води
отделно от останалите си активи в своя счетоводен баланс активите, вписани в регистър на
покритието, по начин, който позволява те да
бъдат идентифицирани във всеки един момент.
(2) Активите, вписани в регистър на покритието, не се засягат от започването или
продължаването на прекратителна процедура
или оздравителни мерки по отношение на
банката емитент и не попадат в обхвата на
такива процедури или мерки. В случай на откриване на производство по несъстоятелност
спрямо банката емитент активите, вписани
към датата на решението за откриване на
производство по несъстоятелност в регистър
на покритието, както и постъпленията от
плащания по или във връзка с тези активи,
извършени след датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност,
не влизат в масата на несъстоятелността.
(3) Задълженията по покритите облигации,
посочени в чл. 26, ал. 2, не подлежат на автоматична предсрочна изискуемост и не се
засягат по друг начин от започването или
продължаването на прекратителна процедура
или оздравителни мерки по отношение на
банката емитент, не попадат в техния обхват
и продължават да възникват, да се обслужват
и изпълняват в съответствие с приложимите
към тях условия, независимо от такива процедури или мерки. Член 23 и чл. 58 от Закона
за банковата несъстоятелност не се прилагат.
(4) Действията по издаването на покрити облигации, вписването и отписването
на ак т иви от рег ист ър на пок ри т ието и
изпълнението на задължения по покритите
облигации, извършени преди и на датата на
започване на прекратителна процедура или
оздравителна мярка, не са нищожни, относително недействителни или унищожаеми и
не могат да бъдат отменени от компетентен
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орган или страна в прекратителна процедура
или оздравителна мярка.
Чл. 50. (1) При поставяне на покритите
облигации под отделно управление по реда на
тази глава вземанията по покритите облигации
се удовлетворяват преимуществено от постъпленията от активите от покритието, включително от постъпленията при реализация на
обезпечението по чл. 16. Постъпленията се
вписват в регистъра на покритието, като за
тях се води отделен подрегистър. Активите
от покритието и средствата, останали след
удовлетворяване на вземанията по покритите
облигации, се връщат в останалото имущество
на банката емитент.
(2) В случай че постъпленията от активите
от покритието не са достатъчни, за да удовлетворят изцяло вземанията по покритите
облигации, остатъкът от тези вземания се
удовлетворява от останалото имущество на
банката емитент с ред на вземанията по чл. 94,
ал. 1, т. 8 от Закона за банковата несъстоятелност. Вземанията по покритите облигации се
смятат за предявени и се вписват служебно
в списъка на предявените пред ликвидатора,
съответно приетите от синдика вземания, като
вземания под отлагателно условие в рамките
на прекратителната процедура, открита по
отношение на банката емитент.
(3) Извънредният управител по чл. 51 може
да върне определени активи, вписани в регистъра на покритието, в останалото имущество
на банката емитент, като ги отпише от регистъра, когато прецени, че активите съществено
надвишават приложимите към съответната
емисия покрити облигации изисквания за
покритие и ликвидност, в съответствие с глава
четвърта и условията на емисията, както и че
връщането на съответните активи не създава
основателни опасения за непрекъснатостта и
надеждността на управлението на покритите
облигации и няма да навреди на интересите
на кредиторите по покритите облигации по
друг начин. Решение по предходното изречение се взема след предварително писмено
разрешение от БНБ.
(4) Плащания и други действия на извънредния управител, извършени с цел погасяване
на задължения по покритите облигации, не са
нищожни, относително недействителни или
унищожаеми и не могат да бъдат отменени
от компетентен орган или страна в прекратителна процедура или оздравителна мярка.
Чл. 51. (1) Българската народна банка
като орган за публичен надзор на покритите
облигации поставя покрити облигации под
отделно управление от останалото имущество
на банката емитент, като назначава извънреден управител на покритите облигации в
следните случаи:
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1. лицензът за извършване на банкова дейност на банката емитент е отнет на някое от
основанията съгласно чл. 36, ал. 1 или 2 от
Закона за кредитните институции;
2. банката емитент е получила разрешение
за доброволна ликвидация съгласно чл. 122,
ал. 1 от Закона за кредитните институции.
(2) Когато прецени, че това е необходимо,
за да се гарантира изпълнението на задълженията по покритите облигации в съответствие
с техните условия, БНБ може да постави
покритите облигации под отделно управление, като назначи извънреден управител и в
следните случаи:
1. взето е решение за установяване, че
влоговете в банката емитент са неналични,
на основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за
гарантиране на влоговете в банките;
2. по отношение на банката емитент са
приложени мерки за ранна намеса по смисъла
на глава пета от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници или е взето
решение за предприемане на действия за
преструктуриране съгласно чл. 51, ал. 1 от
същия закон;
3. на л и це е неизп ъ л нен ие на ба н к ата
емитент на нейно изискуемо задължение за
плащане на лихви или главница по покритите облигации или за плащане по договор за
деривати, сключен в съответствие с чл. 10,
което продължава повече от 30 дни;
4. налице са други обстоятелства, които
пораждат основателни опасения за непрекъснатостта и надеждността на управлението на
покритите облигации от страна на банката
емитент.
(3) В случаите по ал. 1 БНБ назначава извънреден управител на покритите облигации
в деня на акта по ал. 1, ако такъв не е бил
назначен преди това. В случаите по ал. 2, при
констатиране на необходимост, БНБ назначава
извънреден управител на покритите облигации
не по-късно от три работни дни от настъпване
на съответните обстоятелства. Когато банката
емитент е издала повече от една емисия в
рамките на същата програма, БНБ назначава
един и същ извънреден управител на всички
емисии от програмата, за които се води един
и същ регистър на покритието.
(4) В случаите по ал. 1 и 2 БНБ се произнася с мотивирано писмено решение, което
се съобщава незабавно на банката емитент
и на наблюдател я на покритието, когато
такъв е назначен. Решението се публикува
на интернет страницата на БНБ. Решението
на БНБ подлежи на незабавно изпълнение.
Чл. 52. (1) Извънреден управител може да
бъде само физическо лице, което отговаря
на изискванията за синдик по чл. 25, ал. 1
от Закона за банковата несъстоятелност.
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Изпълнението на изискванията се установява от БНБ по реда на чл. 25, ал. 2 и 4 от
същия закон.
(2) Извънредният управител може да бъде
извънреден управител на повече от една емисии покрити облигации, издадени от същата
банка емитент. Извънредният управител не
може да бъде временен управител, временен
синдик, синдик, квестор, ликвидатор или
да изпълнява други функции в рамките на
прекратителна процедура или оздравителни
мерки по отношение на банката емитент.
(3) Българската народна банка може да
назначи до две лица за извънредни управители. Когато са назначени двама извънредни
управители, те вземат решения с единодушие
и упражняват правомощията си съвместно,
освен ако БНБ реши друго.
(4) Българската народна банка може да
прекрати правомощията на лице, назначено
за извънреден управител на покритите облигации, и да назначи друг на негово място при
наличието на едно или повече от следните
основания:
1. писмено искане на извънредния управител, отправено до БНБ;
2. п ри ус та новя ва не, че извън ред н и я т
управител не е отговарял или впоследствие
е престанал да отговаря на изискванията на
ал. 1 или ал. 2, изречение второ;
3. при фактическа невъзможност на извънредния управител да осъществява правомощията си;
4. при смърт или поставяне под запрещение
на извънредния управител;
5. по преценка на БНБ, когато извънредният управител не изпълнява задълженията си
или с действията си застрашава интересите
на инвеститорите в покрити облигации и/или
насрещните страни по договори за деривати,
сключени в съответствие с чл. 10.
(5) Актът на БНБ по ал. 4 не подлежи на
обжалване.
Чл. 53. (1) С назначаване на извънредния
управител всички правомощия на управителните и надзорните органи на банката емитент, свързани с управлението на покритите
облигации, в т.ч. на активите от покритието,
включени в регистъра на покритието, се преустановяват и се упражняват от извънредния
управител, доколкото в акта за назначаването
му не са предвидени ограничения.
(2) В случай че лицензът за извършване
на банкова дейност на банката емитент е бил
отнет или дейността є е била ограничена
по друг начин, извънредният управител при
управление на емисията разполага спрямо
трети лица с правомощията, с които органите на банката емитент биха разполагали,
ако нейният лиценз не беше отнет, съответно
нейната дейност не беше ограничена.
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(3) Извънредният управител има право да
сключва сделки, да се разпорежда с активи
от покритието и да предприема всички други
действия, включени в лиценза за извършване
на банкова дейност на банката емитент, които
са необходими за надлежното управление на
покритите облигации, включително за управление на рискове, свързани с активите от
покритието, и за осигуряване на ликвидни
активи за изпълнение на задълженията по
покритите облигации.
(4) При изпълнение на правомощията си
по управление на покритите облигации извънредният управител действа от името на
банката емитент и за сметка на програмата,
съответно емисията, когато тя не е част от
програма.
(5) В срок до 14 дни от назначаването му
извънредният управител със съдействието на
наблюдателя на покритието, когато такъв е
назначен, изготвя доклад за състоянието на
покритите облигации, в който оценява доколко
покритите облигации отговарят на изискванията за покритие, свръхобезпеченост и ликвидност, установени в глава трета, и доколко
активите, включени в регистъра на покритието,
са достатъчни, за да гарантират изпълнението
на задълженията по покритите облигации в
съответствие с техните условия, включително
при отчитане на предвидена възможност за
отсрочване на падежа по чл. 34. Извънредният
управител информира инвеститорите в покрити облигации чрез публикуване на съобщение
на интернет страницата на емитента, както и
БНБ, за заключенията от доклада незабавно
след неговото изготвяне.
(6) При изпълнение на правомощията си
по управление на покритите облигации извънредният управител има неограничен достъп
до регистъра на покритието, помещенията
на банката емитент, счетоводната и другата
документация. Извънредният управител има
право да ползва подходящо техническо и материално оборудване на банката емитент, за
да обезпечи своята дейност. Наблюдателят на
покритието и всички служители на банката
емитент са длъжни да съдействат на извънредния управител при осъществяване на неговите
правомощия. Българската народна банка, квесторът, ако такъв е бил назначен, синдикът на
банка в несъстоятелност, съответно органът по
преструктурирането, извънредният управител
на банката в режим на преструктуриране и
извънредният управител на покритите облигации си сътрудничат и обменят информация,
необходима за упражняване на съответните
им правомощия.
(7) Извънредният управител може да свиква
общо събрание на облигационерите по покритите облигации по реда на чл. 214, ал. 1
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от Търговския закон по определен от него
дневен ред.
(8) За изпълнение на правомощията си по
управление на покритите облигации извънредният управител може да възлага отделни
действия по управление на покритите облигации и да ползва услугите на професионални
експерти, доставчици на услуги и консултанти.
(9) С назначаване на извънредния управител агентът по обезпечението преустановява
своята дейност. По заявление на извънредния
управител това обстоятелство се отбелязва в
регистрите, в които е вписан залогът върху
активите от покритието. От момента на отбелязване на това обстоятелство само извънредният управител може да пристъпва към
изпълнение върху активите от покритието и
да предприема други действия по управление
на залога.
(10) От назначаването си извънредният
управител е отговорен за изпълнението на
всички задължения на банката емитент по
този закон, свързани с управлението на покритите облигации, включително за подходящо
организиране на дейностите по управление
на покритите облигации и предоставяне на
информация на кредиторите по покритите
облигации и на БНБ. Извънредният управител
е длъжен да третира информацията, която му
е станала известна при или по повод изпълнение на неговите задължения, в съответствие
с приложимите изисквания за защита на
личните данни и запазване на информация,
представляваща банкова, търговска или друга
защитена от закона или по силата на договор
тайна, включително след прекратяване на
дейността му като извънреден управител на
емисията покрити облигации.
Чл. 54. (1) Извънредният управител получава за своята работа възнаграждение, чийто
размер се определя от БНБ.
(2) Възнаграждението на извънредния управител и всички други разходи, свързани с
обслужване и управление на покритите облигации, включително разходите за възнаграждение на ангажираните експерти, доставчици
на услуги и консултанти, са за сметка на
програмата, съответно на емисията покрити
облигации, когато не е част от програма, като
се погасяват с предимство пред задълженията
по покритите облигации, посочени в чл. 26,
ал. 2, т. 1 – 3.
Ч л. 55. (1) Извън ред н и я т у п ра ви т ел е
длъжен да осъществява правомощията си с
грижата на добър търговец. Извънредният
управител дължи на банката емитент и на
кредиторите по покритите облигации обезщетение за вредите, които той или лицата,
които е ангажирал, са причинили виновно
при или по повод осъществяване на неговите
правомощия. Когато е назначен повече от
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един извънреден управител, всички назначени извънредни управители носят солидарна
отговорност.
(2) Извънредният управител се застрахова
за времето, през което е назначен да управлява
покритите облигации, за вредите, които могат
да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения.
(3) В тридневен срок от назначаването му
извънредният управител представя пред БНБ
заверено копие от застрахователната полица.
(4) Минималният размер на застрахователната сума по ал. 2 се определя в наредбата
по чл. 32, ал. 5.
Чл. 56. (1) Извънредният управител може да
прехвърли като съвкупност правата и задълженията по една или повече емисии покрити
облигации чрез договор в писмена форма с
нотариално удостоверяване на подписите.
(2) Общото събрание на облигационерите
по съответните покрити облигации може да
задължи извънредния управител да прехвърли правата и задълженията по една или
повече емисии покрити облигации, за които
се води отделен регистър на покритието по
чл. 21, ал. 2, на посочена от общото събрание
насрещна страна.
(3) Насрещна страна по договор по ал. 1
може да бъде единствено банка, лицензирана
в държава членка, или друго правно образувание от държава членка, което съгласно
приложимото към него законодателство може
да извършва дейности по издаване и/или администриране на покрити облигации.
(4) Договорът по ал. 1 не може да бъде
сключен преди одобрение на неговите условия
от страна на БНБ. Извънредният управител
не отговаря пред облигационерите по покритите облигации, в случай че БНБ не одобри
сключване на договор по ал. 1 с посочена
от общото събрание на облигационерите
насрещна страна.
(5) Извънредният управител е длъжен да
уведоми кредиторите по покритите облигации
чрез публикуване на съобщение на интернет
страницата на емитента за сключване на
договора по ал. 1. Извънредният управител
уведомява и длъжниците по активите от
покритието на емисията покрити облигации,
освен когато банката емитент по споразумение
с приобретателя продължи да администрира
задълженията на тези длъжници, като в този
случай чл. 99, ал. 3 и 4 от Закона за задълженията и договорите не се прилагат.
(6) При прехвърляне на правата и задълженията по покритите облигации, ако няма
друго споразумение с кредиторите по покритите облигации, банката емитент отговаря
за задълженията солидарно с приобретателя
до размера на задълженията по покритите
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облигации, които не са удовлетворени от постъпления от активите от покритието.
(7) Средствата, получени като насрещна
престация, се връщат в имуществото на банката емитент.
(8) Извън ред н и я т у п ра ви т ел може да
сключва и други сделки с всички или с част
от активите от покритието с предварително
одобрение на БНБ.
Чл. 57. (1) Прехвърлянето на правата и
задълженията по покритите облигации се
вписва в търговския регистър едновременно
по партидите на банката емитент и на приобретателя. Когато приобретателят не е регистриран в Република България, прехвърлянето
на правата и задълженията по покритите
облигации се вписва само по партидата на
банката емитент.
(2) Прехвърлянето на задълженията по
емисията се отбелязва по отношение на залога,
учреден върху активите от покритието, чрез
вписване на новия длъжник в регистрите, в
които е вписан залогът върху активите от
покритието.
(3) Част първа, глава четвърта на Търговския закон не се прилага.
Чл. 58. (1) По всяко време след поставяне
на покритите облигации под отделно управ
ление БНБ може да обяви неизпълнение по
покритите облигации, когато:
1. банката емитент не е в състояние да
изпълни изискуемо парично задължение по
покритите облигации на падежа, или
2. програмата, съответно емисия, която
не е част от програма покрити облигации,
не изпълнява изискването по чл. 27, ал. 1.
(2) Българската народна банка следи служебно за настъпване на неизпълнение по
покритите облигации. Обявяване на неизпълнение по покритите облигации може да
бъде поискано и от извънредния управител,
от един или повече притежатели на покрити
облигации или от насрещна страна по договор за деривати, сключен в съответствие с
чл. 10. В тези случаи БНБ се произнася по
искането в срок до 14 дни.
(3) При извършване на преценката относно
настъпването на неизпълнение по покритите
облигации БНБ взема предвид цялата налична информация относно състоянието на
покритите облигации, като оценява доколко
те отговарят на изискванията за покритие,
свръхобезпеченост и ликвидност, установени
в глава трета, и доколко активите, включени
в регистъра на покритието, са достатъчни, за
да гарантират изпълнението на задълженията
по покритите облигации в съответствие с
техните условия. Българската народна банка
отчита наличието на възможност за отсрочване на падежа на покритите облигации по
чл. 34. Преди да вземе решение за обявяване
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на неизпълнение по покритите облигации, БНБ
изисква представянето на писмено становище
от извънредния управител.
(4) Българската народна банка разполага
с неограничен достъп до помещенията на
банката емитент, счетоводната и другата
документация, както и върху нейното имущество. Извънредният управител, ангажираните
от него експерти и консултанти и всички
служители на банката емитент са длъжни да
оказват съдействие на БНБ.
(5) Българската народна банка взема решението по този член с мотивирано решение,
което се съобщава незабавно на извънредния
управител, кредиторите по покритите облигации и другите заинтересовани страни, като
се публикува съобщение за решението на
интернет страницата на БНБ.
(6) Условията на покритите облигации
могат да предвиждат случаи на неизпълнение в допълнение на посочените в ал. 1. По
отношение на допълнителните слу чаи на
неизпълнение се прилагат общите правила, а
ал. 1 – 5 не се прилагат. Българската народна
банка се уведомява за всяко обявяване на
неизпълнение на основание, различно от посочените в ал. 1. Алинеи 1 – 5 не се прилагат.
Чл. 59. (1) Не по-късно от края на работния ден, следващ съобщаването на решението
за обявяване на неизпълнение по покритите
облигации, извънредният управител заявява
за вписване в регистрите, в които е вписан
залогът върху активите от покритието, че
пристъпва към изпълнение. Извънредният
управител предприема необходимите действия
по изпълнение върху активите от покритието.
(2) Извънредният управител изпълнява
функциите на депозитар, като отнася получените суми по специална сметка в банка, която
отговаря на степен на кредитно качество 1,
2 или 3 съгласно част трета, дял II, глава 2
от Регламент (ЕС) № 575/2013. Извънредният
управител открива отделна банкова сметка за
всички покрити облигации, за които се води
отделен регистър на покритието по чл. 21, ал. 2.
(3) Извънредният управител предоставя
на кредиторите по покритите облигации и
на БНБ месечен отчет за дейностите по изпълнение върху активите от покритието и за
събраните суми по всяка открита специална
сметка.
(4) Най-късно до приключване на дейностите по изпълнение върху активите от покритието
извънредният управител урежда отношенията
с насрещните страни по договори за деривати,
сключени в съответствие с чл. 10, и с другите
кредитори по покритите облигации.
(5) Извънредният управител е длъжен да
осигури равнопоставеност на кредиторите по
различни емисии, издадени в рамките на същата програма покрити облигации, по отношение
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на изпълнението върху и разпределението
на постъпленията от активите, включени в
съответния регистър на покритието, воден
за програмата.
(6) След приключване на изпълнението
върху активите от покритието извънредният
управител разпределя събраните суми по всяка
от специалните сметки между съответните
кредитори по покритите облигации. След
разрешение от БНБ извънредният управител
може да извърши частично разпределение и
преди приключване на изпълнението върху
активите от покритието. Разходите за изпълнение и другите разходи по обслужване
и управление на покритите облигации по
чл. 26, ал. 2, т. 4 се погасяват с предимство
пред задълженията по покритите облигации,
посочени в чл. 26, ал. 2, т. 1 – 3. Вземанията
на инвеститорите в покрити облигации и на
насрещните страни по договори за деривати
по чл. 10 се удовлетворяват пропорционално.
(7) Алинеи 1 – 6 се прилагат съответно
при изпълнение върху активи от покритието
от агента по обезпечението.
Г л а в а

д е в е т а

НАДЗОР И НАДЗОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 60. (1) В рамките на осъществяването
на публичния надзор на покритите облигации БНБ одобрява програмите за покрити
облигации по реда на глава шеста, извършва
регулярен преглед на програмите за покрити
облигации, съответно на емисията покрити
облигации, за спазването на изискванията
на този закон, нормативните актове по прилагането му и относимите актове на БНБ, и
упражнява други правомощия, предвидени в
този закон.
(2) Функциите на БНБ по ал. 1 се осъществяват от структурно звено в рамките
на управление „Банково“, което разполага с
необходимите за извършването на публичен
надзор на покритите облигации експертни
познания, ресурси и оперативен капацитет.
(3) При осъществяването на публичния
надзор на покритите облигации по този закон
звеното по ал. 2 си сътрудничи с управление „Банков надзор“ на БНБ и звеното по
чл. 2, ал. 2 от Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници с цел да се гарантира финансовата стабилност и защитата
на правата и интересите на инвеститорите в
покрити облигации, включително чрез проверка на непрекъснатостта и надеждността
на управлението на програмата за покрити
облигации на банка в режим на преструктуриране.
(4) Обект на публичен надзор на покритите
облигации са:
1. банките емитенти;
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2. наблюдателите на покритието;
3. извънредните управители;
4. агентите по обезпечението;
5. представителите на облигационерите по
емисии покрити облигации.
(5) Българската народна банка и оправомощените от нея длъжностни лица не носят
отговорност за вреди при упражняване на
функциите си по публичен надзор на покритите
облигации, освен ако са действали умишлено
или при груба небрежност.
(6) При упражняване на публичен надзор
на покритите облигации оправомощените от
БНБ длъжностни лица са длъжни да не допускат възникване на конфликт на интереси,
при който надзорните им задължения влизат
в противоречие с техните собствени интереси.
Чл. 61. При осъществяването на публичен
надзор на покритите облигации БНБ има
право:
1. на свободен достъп чрез оправомощени служители в служебните помещения на
лицата – обект на надзора, включително до
счетоводната и оперативната им отчетност;
2. да изисква документи и информация,
необходими за осъществяването на публичния
надзор за спазването на изискванията на този
закон, както и по друг начин да осъществява
дистанционен надзор;
3. да ползва външни независими експерти;
4. да извършва чрез оправомощени служители проверки на място на лицата – обект на
публичния надзор, както и на техни представители, клонове и подизпълнители;
5. да приема насоки за банките емитенти
във връзка с емитирането на покрити облигации, включително относно методиката и
начина на извършване на оценката на материалните активи, служещи за обезпечение,
както и методологията относно изчисляване
на съотношението между размера на кредита
и стойността на обезпечението (LTV);
6. да присъства чрез оправомощени служители на заседанията на управителните и
контролните органи на банката емитент, както
и на общите събрания на облигационерите,
като оправомощените служители на БНБ
могат да изразяват становища и препоръки,
които се отразяват в протокола от заседанието, съответно общото събрание;
7. да извършва стрес тестове на емисиите
покрити облигации и на техния пул на покритието;
8. да изисква извършването на преоценка
на активите, служещи за обезпечение;
9. да прилага принудителни административни мерки и да налага административни
наказания по реда на глава десета.
Чл. 62. (1) Лицата по чл. 60, ал. 4, както и
лицата, които ги управляват и представляват,
са длъжни да осигуряват необходимите доку-
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менти, информация и съдействие, изисквани
от БНБ с оглед осъществяването на публичния
надзор на покритите облигации, както и да
се въздържат от действия, които биха могли
да попречат на неговото провеждане.
(2) За целите на осъществяването на публичния надзор на покритите облигации, упражняван от БНБ, органите и институциите,
осъществяващи публичноправни функции, са
длъжни да оказват съдействие и да предоставят на БНБ цялата поискана информация,
с която разполагат.
(3) За целите на публичния надзор на покритите облигации БНБ може да изисква при
необходимост информация и документи и от
други физически и юридически лица.
Чл. 63. (1) Информаци ята, която БНБ
получава или създава за целите на публичния надзор на покритите облигации или във
връзка с него, е професионална тайна. Тази
информация не представлява служебна тайна
по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публикуване или
оповестяване съгласно нормативен акт.
(3) Членовете на Управителния съвет на
БНБ, служителите, експертите и другите
лица, работещи за БНБ, са длъжни да пазят
професионалната тайна, включително след
прекратяването на отношенията им с БНБ.
(4) Лицата по ал. 3 могат да използват информацията, представляваща професионална
тайна, само за целите и при изпълнение на
служебните си задължения. Тази информация
не може да се разгласява или предоставя на
други лица или органи освен на посочените
в чл. 64, ал. 1.
(5) Ограниченията по ал. 4 не се прилагат,
ако информацията се предоставя в обобщен
вид, така че да не могат да се идентифицират
лицата, за които тя се отнася.
(6) Информацията, получена от лице, задължено да я предоставя по този закон, може
да му се предостави обратно при поискване
от негова страна.
Чл. 64. (1) Лицата по чл. 63, ал. 3 могат
да предоставят информация, представляваща
професионална тайна, на следните органи и
лица във връзка с изпълнението на техните
функции или задължения:
1. органите на съдебната власт – в случаите на образувано наказателно производство;
2. съда:
а) в случаите на обжалване на административен акт на БНБ, издаден по реда на
този закон;
б) във връзка със съдебно дело, засягащо
извършени действия по публичен надзор на
покритите облигации;
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в) във връзка с производство по несъстоятелност, открито по отношение на банката
емитент;
3. Комисията за финансов надзор и на Държавна агенция „Национална сигурност“ – в
случаи и по ред, определени със съвместни
инструкции или споразумения;
4. органа за преструктуриране и назначени
от него извънредни управители в случай на
прилагане на мерки за ранна намеса или преструктуриране на банката емитент съгласно
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници;
5. синдиците или ликвидаторите на банката емитент, както и на органите, които по
закон осъществяват контрол върху банката
емитент в производство по ликвидация по
реда на Закона за кредитните институции
или несъстоятелност по реда на Закона за
банковата несъстоятелност;
6. наблюдателя на покритието;
7. извънредния управител;
8. агента по обезпечението;
9. одиторите на финансовите отчети на
банката емитент, както и на лицата, които
по закон осъществяват контрол върху тези
одитори;
10. потенциалните купувачи на активите
от покритието или други банки, които ще
заместят банката емитент по отношение на
изпълнение на правата и задълженията по
емисията покрити облигации;
11. компетентните органи за публичен
надзор на покритите облигации на други
държави членки.
(2) Органите и лицата по ал. 1 са длъжни
да използват получената информация само
за целите, за които им е предоставена, и да
не я разпространяват и предоставят на трети
лица освен при изпълнение на задължение,
предвидено в закон.
(3) Органите и лицата по ал. 1, т. 3 – 10
могат да получават информация от БНБ само
ако са обвързани от задължение за опазване
на професионална тайна, аналогично на установеното в този закон.
Чл. 65. (1) При упражняването на своите
правомощия относно публичния надзор по
този закон БНБ като орган за публичен надзор на покритите облигации си сътрудничи,
включително като обменя информация, с
Комисията за финансов надзор, със съответните компетентни органи за публичен надзор
на покрити облигации на другите държави
членки, с ЕБО и когато е целесъобразно, с
Европейския орган за ценни книжа и пазари.
(2) Българската народна банка отговаря в
разумен срок на отправени до нея искания
за предоставяне на информация във връзка с
упражняването на публичен надзор на покри-
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тите облигации и в кръга на компетентностите
на органите по ал. 1.
(3) Българската народна банка може да
предоставя и по собствена инициатива всякаква важна информация на други компетентни
органи от държави членки за публичен надзор на покритите облигации. Информацията
се счита за важна, ако може съществено да
повлияе върху оценката на емитирането на
покрити облигации в друга държава членка.
(4) Обменът на информация се извършва при спазване на изискванията относно
професионалната тайна, включително като
се гарантира защита на личните данни и на
търговската тайна.
(5) Когато обменя информация с други
компетентни органи по въпроси, свързани с
осъществяване на публичния надзор по този
закон, при предаването на информацията БНБ
може да посочи, че тази информация ще се
разкрива само с нейно изрично съгласие и
ще се обменя единствено за целите, за които
БНБ е дала своето съгласие.
Чл. 66. (1) Разпоредбите на чл. 63 се прилагат и за информацията, получена от БНБ
от компетентните надзорни органи на други
държави членки.
(2) Информацията, получена от БНБ от
компетентните надзорни органи на други
държави членки, може да се предоставя по
реда на този закон на органите и лицата по
чл. 64, ал. 1 или на други лица и органи,
ако е налице изрично писмено съгласие на
компетентния надзорен орган на държавата
членка, от който е получена информацията,
и при спазване на условията, при които е
дадено това съгласие.
Чл. 67. Българската народна банка може
да предоставя получената по реда на чл. 65,
ал. 4 информация на съответните компетентни органи, а на други органи, физически или
юридически лица – само с изричното съгласие
на компетентните органи, които са я разкрили,
и единствено за целите, за които тези органи
са дали съгласието си да бъде разкрита, освен при надлежно обосновани обстоятелства,
като в този случай БНБ незабавно уведомява
компетентния орган, който е предоставил
информацията.
Чл. 68. При упражняване на функциите си
по публичен надзор на покритите облигации
БНБ може да си сътрудничи с компетентни
органи за надзор на покритите облигации,
за банков надзор и за надзор относно емитирането на ценни книжа на трети държави,
включително като сключва споразумения за
сътрудничество и обмяна на информация на
реципрочна основа при поемане на задължение за запазване на професионалната тайна.
Чл. 69. (1) Българската народна банка
като орган за публичен надзор на покритите
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облигации оповестява на своята интернет
страница следната информация:
1. разпоредбите на съответните нормативни актове, както и текстовете на приетите
от БНБ общи надзорни насоки във връзка с
емитирането на покрити облигации;
2. информация относно следваната политика и практика от БНБ по прилагането на този
закон и нормативните актове по прилагането
му, както и мотивите за тяхната промяна; информацията за следваната политика включва
най-малко информация за средствата, които
БНБ избира и използва при упражняване на
своята оперативна самостоятелност за постигане целите на този закон;
3. списък на банките, които имат разрешение от БНБ да емитират покрити облигации, и
4. списък на програмите и емисиите покрити облигации по чл. 42, които имат право
да използват обозначението за „европейска
покрита облигация“, обозначението за „европейска пок ри та облигаци я (п реми у м)“
или обозначението за „жилищна покрита
облигация“.
(2) Публикуваната информация по ал. 1
се актуализира при настъпване на промяна.
(3) Българската народна банка ежегодно
уведомява ЕБО за списъка на банките емитенти, посочен в ал. 1, т. 3, и за списъците на
програмите и емисиите покрити облигации,
посочени в ал. 1, т. 4.
Г л а в а

д е с е т а

НАДЗОРНИ МЕРКИ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел I
Надзорни мерки
Чл. 70. (1) Българската народна банка
може да приложи мерките по ал. 2, когато
установи, че банка емитент, наблюдател на
покритието, извънреден у правител, техен
служител, член на управителен или на контролен орган на горепосочените, лице, което
по договор изпълнява ръководни функции,
както и лица, притежаващи квалифицирано
дялово участие в банка емитент, са извършили
или извършват дейност в нарушение на този
закон, на нормативните актове по прилагането му, решения на БНБ, както и когато се
възпрепятства упражняването на контролна
дейност от БНБ или са застрашени интересите на инвеститорите, включително когато:
1. банка емитент е получила разрешение за
програма за покрити облигации въз основа на
неверни данни или чрез други неправомерни
средства;
2. банка емитент вече не отговаря на условията, при които е предоставено разрешението
за програма за покрити облигации;
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3. банка емитира покрити облигации, без
да е получила разрешение в съответствие с
разпоредбите на глава шеста;
4. банка емитент не спазва изискванията
за водене на регистър на покритието по реда
на глава втора, раздел VI;
5. банка емитира покрити облигации, които
не отговарят на изискванията за отделяне на
активите от покритието в съответствие с чл. 49;
6. банка еми т и ра пок ри т и облигац ии,
които не са обезпечени с допустими активи,
отговарящи на изискванията на глава втора,
раздел I;
7. банка емитира покрити облигации, които
са покрити с намиращи се в трети държави
активи, в нарушение на изискванията, установени в чл. 5, ал. 2 – 4;
8. банка включва активи в пула на покритието на покрити облигации при използване
на вътрешногрупова структура за издаване
на покрити облигации по смисъла на глава
втора, раздел III в нарушение на изискванията
на този закон;
9. банка емитент не спазва условията за
съвместно финансиране, определени в глава
втора, раздел IV;
10. банка емитент не спазва изискванията
за състава на пула на покритието, установени в този закон, включително изискванията
за допълване или заместване на активи от
покритието съобразно изискванията на този
закон, надзорните указания на БНБ и/или
условията на емисията;
11. банка емитент не спазва изискванията
за договорите за деривати в пула на покритието, установени в чл. 10;
12. банка емитент не спазва изискванията за отделяне на активите от покритието в
съответствие с разпоредбите на глава втора,
раздел VI и глава осма;
13. банка емитент не предоставя изискваната информация или предоставя непълна
или неточна информация в нарушение на
разпоредбите на чл. 46;
14. банка емитент системно не спазва изискванията за ликвиден буфер в нарушение
на чл. 28;
15. банка, емитираща покрити облигации
със структури с възможност за отсрочване
на падежа, не спазва условията за тяхното
използване, определени в чл. 34;
16. банка емитент не отчита изискваната
информация или предоставя непълна или
неточна информация относно задълженията
си в нарушение на разпоредбите на чл. 47.
(2) В случаите по ал. 1 БНБ може да:
1. отправи писмено предупреждение до
лицата по ал. 1;
2. разпореди писмено на лицата по ал. 1
да предприемат в определен срок конкретни
мерки, необходими за предотвратяване и
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отстраняване на нарушенията, на вредните
последици от тях или на опасността за интересите на инвеститорите;
3. изиска от банка инициатор да промени
политиките, процедурите и методиките си
за одобряване, изменение, подновяване и
рефинансиране на активите, възникнали от
дейността є, които са включени в пула на
покритието на емисия покрити облигации;
4. изиска от банката емитент на покрити
облигации да назначи или отстрани членове
на управителните си органи или служители,
на които са възложени специални функции във
връзка с програмата за покрити облигации;
5. постави допълнителни изисквания към
банката емитент във връзка с издадени покрити облигации;
6. изиска от банката емитент да извърши
промени в покритието на покритите облигации по отношение на допустими активи
или договори за деривати, включително като
промени условията по чл. 38, ал. 2, при които е издала разрешението относно програма
за покрити облигации, както и да изиска от
банката емитент да увеличи минималното
ниво на свръхобезпеченост на покритите
облигации над предвидените в този закон
и ли в услови я та на емиси я та нива ч рез
включване на спомагателни активи в пула
на покритието;
7. изиска от банката емитент да назначи
наблюдател на покритието, да замени съществуващ такъв по реда на глава четвърта
или да бъдат извършени промени в договора,
сключен с него;
8. изиска от банката емитент да замени
агента по обезпечението или представителя
на облигационерите или да бъдат извършени
промени в договорите, сключени с тях;
9. замени назначения извънреден управител
или да бъдат извършени промени в акта за
назначаването му;
10. информира обществеността за дейност
във връзка с издадени покрити облигации, която застрашава интересите на инвеститорите;
11. оповести п ублично информаци я за
извършено нарушение с посочване на нарушителя по реда на чл. 75;
12. спре предлагането или продажбата на
покритите облигации от определена емисия;
13. предложи на Комисията за финансов
надзор да спре или да отстрани от търговия
на регулиран пазар или от друга система за
търговия покритите облигации от определена
емисия;
14. изиска от банката емитент на покрити
облигации допълнително или по-често предоставяне на информация от предвиденото
по чл. 46 и 47;
15. отнеме разрешението на програма или
емисия покрити облигации.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

(3) Българската народна банка може да
приложи мерки по ал. 2 и когато въз основа
на събраните доказателства може обосновано
да предположи, че съществува вероятност
банката емитент да наруши разпоредбите
на този закон и на нормативните актове по
прилагането им в рамките на следващите
12 месеца.
(4) По искане на БНБ Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно
обявява ак товете по а л. 2, в т ърговск и я
регистър.
Раздел II
Издаване и обжалване на административни
актове
Чл. 71. (1) Индивидуалните административни актове по този закон и нормативните
актове по прилагането м у се издават от
Управителния съвет на БНБ по предложение
на подуправителя, ръководещ управление
„Банково“.
(2) Когато индивидуален административен акт по ал. 1 би засегнал неблагоприятно
правата на адресата, адресатът се уведомява
за подготвяния акт, за неговото основно съдържание, за основни факти, съображения и
правни основания. Адресатът може да изрази
писмено становище по фактите, съображенията и правните основания в срок до 14 дни
от датата на уведомяването.
(3) Административните актове по ал. 1 се
мотивират и подлежат на незабавно изпълнение.
(4) Доколкото в този закон не е предвидено
друго, административните актове по ал. 1 могат да се обжалват пред Върховния административен съд относно тяхната законосъобразност.
Съдът не може да спре изпълнението на акта
до окончателното произнасяне по жалбата.
(5) Когато в съдебните производства по
ал. 4 е необходимо извършването на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа
експертиза, съдът назначава вещи лица от
списъка по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции.
(6) Ин диви д уа лни т е а дм инист рат ивни
актове по този закон се съобщават на адресатите им чрез връчване срещу подпис или
чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила такива, или чрез връчване
с препоръчано писмо с обратна разписка.
Връчването с препоръчано писмо с обратна
разписка се извършва на постоянния адрес
на лицето, ако то е физическо лице, или по
неговото седалище и адрес на управление,
ако е юридическо лице.
(7) Когато административният акт не се
връчи по един от посочените в ал. 6 начини,
той се смята за връчен с поставянето му на
публично достъпно място в сградата на БНБ.
Последното обстоятелство се удостоверява
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с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на подуправителя,
ръководещ управление „Банково“.
(8) При прилагането на надзорни мерки
по чл. 70, ал. 2 от този закон разпоредбите
на чл. 26 и чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилагат.
Раздел III
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 72. (1) Банка, която издава покрити
облигации без разрешение или в нарушение
на получено разрешение от БНБ по реда
на глава шеста, се наказва с имуществена
санкция в размер от 200 000 лв. до по-голямата сума между 5 000 000 лв. и 5 на сто от
общия годишен оборот на банката съгласно
последния є отчет, одобрен от управителния
є орган, а при повторно нару шение – от
4 0 0 0 0 0 л в. до по -г ол я мат а с у ма меж д у
10 000 000 лв. и 10 на сто от общия годишен
оборот на банката съгласно последния є отчет,
одобрен от управителния є орган.
(2) Банка емитент, която извърши нарушение по чл. 24 или чл. 25, се наказва с
имуществена санкция в размер от 10 000 до
250 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 500 000 лв. На администратора на
банката емитент, допуснал нарушение по
първото изречение, се налага глоба в размер
от 5000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 80 000 лева.
(3) Банка емитент, която извърши нарушение на глава втора, с изключение на чл. 24
и 25, глави трета, пета, седма и осма от този
закон или на нормативните актове по прилагането му, се наказва с имуществена санкция
в размер от 20 000 лв. до по-голямата сума
между 1 000 000 лв. и 2 на сто от общия годишен оборот на банката съгласно последния
є отчет, одобрен от управителния є орган, а
при повторно нарушение – от 40 000 лв. до
по-голямата сума между 2 000 000 лв. и 5
на сто от общия годишен оборот на банката
съгласно последния є отчет, одобрен от управителния є орган.
(4) Наблюдател на покритието, който извърши нарушение на глава четвърта или на
други разпоредби на този закон и на нормативните актове по прилагането му, се наказва
с имуществена санкция в размер от 15 000 до
100 000 лв., а при повторно нарушение – от
30 000 до 200 000 лв.
(5) За извършване или допускане извършването на нарушения на този закон или на
нормативните актове по прилагането му,
извън случаите по ал. 1 – 4, ако деянието не
съставлява престъпление, физическите лица
се наказват с глоба в размер от 10 000 до
200 000 лв., а при повторно нарушение – от
20 000 до 400 000 лв. Ако нарушителят е
юридическо лице или едноличен търговец,
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се налага имуществена санкция в размер от
20 000 до 500 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 1 000 000 лв.
(6) Който не изпълни приложена от БНБ
принудителна административна мярка по
чл. 70, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 5000
до 100 000 лв., а при повторно нарушение – от
10 000 до 200 000 лв., а ако е юридическо лице
или едноличен търговец – в размер от 20 000
до 500 000 лв., а при повторно нарушение – от
40 000 до 1 000 000 лв.
(7) Когато стойността на придобитото или
стойността на предотвратените загуби в резултат на нарушението по ал. 1 – 6 може да
се определи, на физическото лице се налага
глоба до двойния размер на тази стойност,
но не по-малко от 5000 лв., а при повторно
нарушение – не по-малко от 10 000 лв., съответно на юридическото лице и на едноличния
търговец се налага имуществена санкция до
двойния размер на тази стойност, но не помалко от 10 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 20 000 лв.
Чл. 73. (1) Актовете за установяване на
нарушения по чл. 72 се съставят от оправомощени от подуправителя на БНБ, ръководещ
управление „Банково“, длъжностни лица, а
наказателните постановления се издават от
подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банково“, или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 74. (1) При определянето на вида и
размера на административните наказания се
отчитат всички обстоятелства, които са от
значение за конкретния случай, включително,
когато е приложимо:
1. тежестта и продължителността на нарушението;
2. степента на отговорност на физическото
лице или на юридическото лице;
3. финансовото състояние на физическото
лице или на юридическото лице, определено
според общия финансов оборот на юридичес
кото лице или годишния доход на физическото
лице;
4. размерът на реализираната печалба или
на избегнатата загуба от физическото или
юридическото лице, в случай че може да се
определи;
5. размерът на загубите, претърпени от
трети лица в резултат на нарушението, в
случай че може да се определи;
6. степента на съдействие, което физическото или юридическото лице оказва на БНБ при
упражняване от нея на публичен надзор на
покритите облигации, включително при прилагането на принудителни административни
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мерки или налагането на административни
наказания по тази глава;
7. предходни относими нарушения на физическото или юридическото лице;
8. действителните или евентуалните системни последици от нарушението.
(2) За целите на ал. 1 БНБ има право на достъп до данъчна и осигурителна информация.
Чл. 75. (1) Българската народна банка
публикува своевременно на официалната си
интернет страница информация за влезлите
в сила актове за прилагане на предвидените
в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с
които са наложени наказания за нарушения
на този закон и на нормативните актове по
прилагането му. Публикуваната информация съдържа данни за нарушителя, вида и
естеството на нарушението и вида на приложената мярка или наложеното наказание
и неговия размер. На публикуване подлежи
и информация за съдебните актове, с които
са отменени влезли в сила наказателни пос
тановления след възобновяване на административнонаказателно производство по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания. Публикуването се извършва,
след като адресатът на мерките или наказателните постановления бъде уведомен за
прилагането или налагането им, както и за
това, че същите ще бъдат публикувани.
(2) Когато с оглед на обстоятелствата по
конкретния случай БНБ прецени, че публикуването на лични данни за физическото лице
или на идентификационни данни за юридическото лице, на което е наложено наказание
или приложена мярка, е непропорционално
на целта на този закон, публикуването би
причинило прекомерни вреди на засегнатите
лица или може да застраши стабилността на
финансовите пазари или висящо наказателно производство, БНБ предприема следните
мерки:
1. отлага публикуването на информация за
наложено наказание или приложена мярка до
отпадане на основанията за непубликуването є;
2. публикува информация за наложено
наказание или приложена мярка без лични
данни – за физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, на
което е наложено наказание или е приложена
мярка, ако подобно анонимно публикуване
гарантира ефективна защита на съответните
данни; в този случай публикуването на тези
данни може да бъде отложено за разумен
срок, ако се смята, че след изтичането на този
срок основанията за анонимно публикуване
ще отпаднат;
3. не публикува информация за наложеното
наказание или приложената мярка, в случай
че мерките по т. 1 и 2 се считат за недостатъчни, за да се гарантира, че стабилността на
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финансовите пазари няма да бъде изложена
на риск или за да се гарантира пропорционалността на публикуването по отношение на
мерки, за които се смята, че са незначителни
по своя характер.
(3) Публикуваната информация е достъпна на интернет страницата на БНБ в срок,
не по-кратък от 5 години, при спазване на
изискванията за защита на личните данни.
Чл. 76. Българската народна банка информира ЕБО за всички приложени принудителни
административни мерки и наложени админис
тративни наказания по реда на този закон,
включително, когато е приложимо, за всички
обжалвания и резултата от тях.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Автоматична предсрочна изискуемост“
означава положение, настъпващо по силата на
законова разпоредба или договорно условие,
при което парично задължение на банка емитент автоматично става предсрочно изискуемо
във връзка със започване на прекратителна
процедура или предприемане на оздравителни
мерки по смисъла на глава тринадесета от
Закона за кредитните институции по отношение на банката емитент.
2. „Администратор“ е понятие по смисъла
на § 1, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.
3. „А ктиви от покритието“ са ак тиви,
включени в пул на покритието.
4. „Активи, служещи за обезпечение“ са
материални активи и активи под формата
на експозиции, които обезпечават активите
от покритието.
5. „Банка“ е кредитна институция по смисъла на чл. 4, параграф 1, точка 1, буква „а“
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
6. „Банка емитент“ е банка, емитираща
покрити облигации.
7. „Банка инициатор“ е банка, която участва
в първоначалното споразумение, по което са
възникнали задълженията, от които произтичат експозициите, попадащи в обхвата на
допустими активи по чл. 3, ал. 1 от този закон.
8. „Група“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 138 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
9. „Деривати“ или „Договор за деривати“ е
понятие по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент
(ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти
и регистрите на транзакции (OB, L 201/1 от
27 юли 2012 г.).
10. „Държава членка“ е държава, която е
членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското
икономическо пространство.
11. „Извънреден управител“ е физическото
лице по чл. 52, определено да управлява по-
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критите облигации в случай на поставянето
им под отделно управление по реда на чл. 51.
12. „Ипотечна заемна стойност“ по отношение на недвижимите имоти е ипотечната
заемна стойност съгласно определението в
член 4, параграф 1, т. 74 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013.
13. „К валифицирано дялово у частие“ е
понятие по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните
институции.
14. „Кредитори по покритите облигации“
са облигационерите, насрещните страни по
договори за деривати по чл. 10 и другите
кредитори, чиито вземания се удовлетворят
от пула на покритието по силата на този закон или на условията, съдържащи правата и
задълженията по покритите облигации.
15. „Оздравителни мерки“ е понятие по
смисъла на чл. 133, ал. 1 от Закона за кредитните институции.
16. „Отделяне“ са действията, предприемани от банката, емитираща покритите облигации, за да определи покриващите активи и
за да ограничи достъпа до тях на кредитори,
различни от инвеститорите в покрити облигации и насрещните страни по договори за
деривати.
17. „Пазарна стойност“ по отношение на
недвижимите имоти е пазарната стойност
съгласно определението в чл. 4, параграф 1,
т. 76 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
18. „Прекратителни процедури“ е понятие
по смисъла на чл. 133, ал. 2 от Закона за
кредитните институции.
19. „Преструктуриране“ е понятие по смисъла на § 1, т. 54 от допълнителните разпоредби
на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни
посредници.
20. „Прог рама за пок рити облигации“
са структурните характеристики на емисия
покрити облигации, които са определени от
законови разпоредби и договорни условия, в
съответствие с разрешението, предоставено
на банката, емитираща покритите облигации.
21. „Публичен надзор на покритите облигации“ е надзорът, осъществяван по реда на
глава девета по отношение на програмите за
покрити облигации, който осигурява спазването и изпълняването на изискванията, приложими за емитирането на покрити облигации.
22. „Пул на покритието“ е ясно определен
набор от активи, обезпечаващи задълженията
за плащания по покрити облигации, които са
отделени от останалите активи, държани от
банката, емитираща покритите облигации.
23. „Първични активи“ са активи от покритието по чл. 4, ал. 1, които определят
характера на пула на покритието.
24. „Свръхобезпеченост“ е съвкупността
от законоустановения, договорния или добро-
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волния размер на покритието, надхвърляща
изискуемото равнище, посочено в чл. 27.
25. „Свързани лица“ е понятие по смисъла
на § 1, ал. 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции.
26. „Спомагателни активи“ са активи от покритието по смисъла на чл. 4, ал. 3, различни
от първичните активи, които допринасят за
изпълнението на изискванията за покритие
по глава трета.
27. „Структура с отсрочване на срока до
падежа“ е механизъм, който осигурява възможност предварително определеният срок
до падежа на покритите облигации да бъде
удължен за предварително определен период
от време и при настъпването на конкретно
активиращо събитие в съответствие с чл. 34.
§ 2. Доколкото в този закон не са предвидени особени правила, които уреждат особения залог върху съвкупността от вписаните
в регистъра на покритието активи от покритието, се прилагат разпоредбите на Закона за
особените залози.
§ 3. Този закон въвежда изискванията на
Директива (ЕС) 2019/2162 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.
относно емитирането на покрити облигации
и публичния надзор върху тях и за изменение
на директиви 2009/65/ЕО и 2014/59/ЕС (ОВ,
L 328/29 от 18 декември 2019 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 4. В срок до 8 юли 2022 г. Управителният
съвет на Българската народна банка издава
наредбите по чл. 26, ал. 6, чл. 32, ал. 5 и
чл. 44, ал. 5.
§ 5. (1) Законът за ипотечните облигации
(обн., ДВ, бр. 83 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 59
от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24 от
2009 г., бр. 106 от 2018 г. и бр. 64 от 2020 г.)
се отменя.
(2) За издадените до влизане в сила на
този закон ипотечни облигации се прилага
режимът на отменения Закон за ипотечните
облигации.
§ 6. (1) Облигации, издадени преди 8 юли
2022 г. от кредитна институция със седалище
в държава членка, която подлежи на надзор с
цел защита на притежателите на облигации,
включително на изискването набраните от
емисията облигации средства да бъдат инвестирани в активи, които през целия период
на емисията осигуряват покритие на претенциите във връзка с облигациите и които в
случай на несъстоятелност на емитента да
бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на
облигации, до настъпване на техния падеж
се считат за покрити облигации по смисъла
на този закон.

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

(2) Българската народна банка следи дали
облигациите по ал. 1, емитентът на които е
банка, получила лиценз за банкова дейност по
Закона за кредитните институции, отговарят
на изискванията, определени в ал. 1. Глава
девета се прилага съответно.
§ 7. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77
от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г.,
бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от
2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83,
94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г.,
бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 45 ал. 7 се изменя така:
„(7) Колективната инвестиционна схема
може да инвестира до 25 на сто от активите
си в покрити облигации. Общата стойност на
инвестициите по изречение първо, надхвърлящи ограничението по ал. 1 за експозиции
към един емитент, не може да надхвърля 80
на сто от активите на колективната инвестиционна схема.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 41:
„41. „Покрити облигации“ е понятие по
смисъла на чл. 2 от Закона за покритите облигации или облигации, емитирани преди 8
юли 2022 г., издадени от кредитна институция
със седалище в държава членка, която подлежи на надзор с цел защита на притежателите
на облигации, включително на изискването
набраните от емисията облигации средства да
бъдат инвестирани в активи, които през целия
период на емисията осигуряват покритие на
претенциите във връзка с облигациите и които
в случай на несъстоятелност на емитента да
бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на
облигации.“
§ 8. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2016 г., бр. 85,
91 и 97 от 2017 г., бр. 15, 20 и 106 от 2018 г.,
бр. 37 от 2019 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 66, ал. 2, т. 2 думите „ипотечни
облигации по смисъла на Закона за ипотечните
облигации“ и запетаята след тях се заличават.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 47 се изменя така:
„47. „Покрити облигации“ е понятие по
смисъла на чл. 2 от Закона за покритите облигации, или по отношение на инструмент,
емитиран преди 8 юли 2022 г., облигации,
издадени от кредитна институция със седалище в държава членка, която подлежи на
надзор с цел защита на притежателите на
облигации, включително на изискването на-
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браните от емисията облигации средства да
бъдат инвестирани в активи, които през целия
период на емисията осигуряват покритие на
претенциите във връзка с облигациите и които
в случай на несъстоятелност на емитента да
бъдат използвани приоритетно за изплащане на задълженията към притежателите на
облигации.“
§ 9. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 20,
91 и 103 от 2017 г., бр. 22 от 2018 г., бр. 33 и
83 от 2019 г., бр. 12 от 2021 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 48
от 2021 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и
активите, включени в регистъра на покритието
на покрити облигации по реда на Закона за
покритите облигации“.
2. В чл. 63, ал. 3 след думите „вземанията
на Министерството на финансите по чл. 152б,
ал. 1 от Закона за публичните финанси“ се
добавя „вземанията на кредиторите по покрити облигации по чл. 26, ал. 2 от Закона
за покритите облигации“.
§ 10. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33,
42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и
102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12
и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) в чл. 100а
ал. 6 се изменя така:
„(6) Разпоредбите на този раздел с изключение на чл. 100и1 не се прилагат относно
покрити облигации по чл. 2 от Закона за
покритите облигации.“
§ 11. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105
от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от
2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26,
28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21
и 77 от 2021 г. и бр. 18 от 2022 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 176, ал. 1:
а) създава се нова т. 10:
„10. покрити облигации по чл. 2 от Закона
за покритите облигации извън включените
по т. 4;“
б) досегашните т. 10 – 13 стават съответно
т. 11 – 14.
2. В чл. 177:
а) в ал. 1, т. 4 думите „чл. 176, ал. 1, т. 11“
се заменят с „чл. 176, ал. 1, т. 12“, а думите
„чл. 176, ал. 1, т. 12“ се заменят с „чл. 176,
ал. 1, т. 13“;
б) в ал. 6 думите „т. 6 и 10“ се заменят с
„т. 6 и 11“.
3. В чл. 177а:
а) в ал. 7 думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“;
б) в ал. 8 думите „т. 10 и 12“ се заменят
с „т. 11 и 13“.
4. В чл. 178:
а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. когато емитентът е банка:
a) се включват и влоговете на фонда в тази
банка, стойността на обратните репо сделки с
нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната
експозиция по форуърдните валутни договори
и договорите за лихвен суап към същата банка;
б) не се включват покритите облигации
по чл. 2 от Закона за покритите облигации,
за които ограничението се прилага отделно;“
б) създава се нова ал. 13:
„(13) Не повече от 2 на сто от активите на
фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване могат да бъдат инвестирани
във финансови инструменти по чл. 176, ал. 1,
т. 10.“;
в) досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея
думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“;
г) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея
думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“;
д) досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея
думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“;
е) досегашната ал. 17 става ал. 18 и в нея
думите „т. 13“ се заменят с „т. 14“;
ж) досегашната ал. 18 става ал. 19.
5. В чл. 178а:
а) в ал. 8 думите „т. 6 и 11“ се заменят с
„т. 6 и 12“;

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

б) в ал. 9 думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“.
6. В чл. 251:
а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. когато емитентът е банка:
а) се включват и влоговете на фонда в тази
банка, стойността на обратните репо сделки с
нея по чл. 179а, ал. 1 и стойността на нетната
експозиция по форуърдните валутни договори
и договорите за лихвен суап към същата банка;
б) не се включват покритите облигации
по чл. 2 от Закона за покритите облигации,
за които ограничението се прилага отделно;“
б) създава се нова ал. 7:
„(7) Не повече от 4 на сто от активите на
фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, съответно на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
по професионални схеми, могат да бъдат
инвестирани във финансови инструменти по
чл. 176, ал. 1, т. 10.“;
в) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 9;
д) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“;
е) досегашните ал. 10 – 13 стават съответно
ал. 11 – 14;
ж) досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея
думите „т. 13“ се заменят с „т. 14“;
з) досегашната ал. 15 става ал. 16.
7. В чл. 307 т. 4 се изменя така:
„4. покрити облигации по смисъла на чл. 2
от Закона за покритите облигации.“
8. В чл. 308 ал. 3 се изменя така:
„(3) Не повече от 30 на сто от активите на
фонда за допълнително доброволно осигуряване за безработица или за професионална
квалификация могат да бъдат инвестирани
в покрити облигации по чл. 2 от Закона за
покритите облигации, като инвестициите в
покрити облигации, издадени от една банка,
не могат да превишават 10 на сто от активите
на фонда.“
§ 12. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94
от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г.,
бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22,
51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и
96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г.
и бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 56, ал. 3 се създава т. 2а:
„2а. Дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на
Министерството на вътрешните работи като
структура, на която е възложено изпълнението
на функциите на компетентен орган за целите
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на член 7, параграф 3а, алинея 1, буква „б“
от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 11
септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за
борба с измамите (ОЛАФ), и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския
парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ, L 248/1 от
18 септември 2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013“.“
2. В чл. 56а, ал. 3 се създава т. 2а:
„2а. Дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на
Министерството на вътрешните работи като
структура, на която е възложено изпълнението
на функциите на компетентен орган за целите
на член 7, параграф 3а, алинея 1, буква „а“ от
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013.“
3. В чл. 62, ал. 6 се създава т. 7а:
„7а. директора на дирекция „Защита на
финансовите интереси на Европейския съюз“
(АФКОС) на Министерството на вътрешните
работи за целите на член 7, параграф 3а, алинея 1, буква „б“ от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 883/2013, въз основа на писмено искане на
генералния директор на ОЛАФ или определено
от него лице, когато е строго необходимо за
целите на разследването на ОЛАФ.“
4. В чл. 124, ал. 1 след думите „вземанията на вложителите в банката“ се добавя „и
вземанията на кредиторите по покрити облигации по чл. 26, ал. 2 от Закона за покритите
облигации“.
5. В приложението към чл. 57, ал. 3 „Образец на информационен бюлетин за вложителите“, в бележка 3 под линия думите „1606
София, ул. Владайска № 27, тел.: +359 2 953
1217, факс: +359 2 952 1100, e-mail: contact@
dif.bg, URL: http://dif.bg“ се заличават.
§ 13. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г.,
бр. 17, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64
от 2020 г., бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 от
2022 г.) в чл. 80 думите „ипотечни облигации“
се заменят с „покрити облигации“ и думите
„ипотечните облигации“ се заменят с „покритите облигации“.
§ 14. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за
секюритизация (ДВ, бр. 21 от 2021 г.) в чл. 25,
ал. 2 думите „ипотечни облигации“ се заменят
с „покрити облигации“.
§ 15. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г., изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19,
31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и
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105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г.,
бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и
108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г.,
бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г.,
бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 2015 г., бр. 13
и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 2017 г., бр. 15,
27 и 88 от 2018 г., бр. 28, 33 и 83 от 2019 г. и
бр. 64 и 104 от 2020 г.) в част втора, дял трети,
глава четиринадесета, раздел VІІ се създават
чл. 214а и 214б:
„Кворум
Чл. 214а. (1) Общото събрание на облига
ционерите може да взема решения, ако на него
е представена поне половината от размера
на облигационната емисия, като в условията
на емисията може да бъде предвиден и поголям кворум.
(2) При липса на кворум се прилага съответно разпоредбата на чл. 227, ал. 3.
(3) При определяне на кворума не се вземат предвид обратно изкупените облигации
от дружеството, издало емисията облигации.
Мнозинство
Чл. 214б. (1) Решението на общото събрание
на облигационерите се приема с мнозинство
от представените облигации, освен ако в условията на емисията не е предвидено друго
по-голямо мнозинство.
(2) При определяне на мнозинството за
вземане на решения от общото събрание на
облигационерите не се вземат предвид обратно
изкупените облигации от дружеството, издало
емисията облигации.“
§ 16. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и
101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и
59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20
и 106 от 2018 г., бр. 37 и 83 от 2019 г., бр. 13
и 14 от 2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16:
а) създава се нова т. 20:
„20. издава одобрение на прог рами за
покрити облигации и приема други решения
като орган за публичен надзор на покритите
облигации по Закона за покритите облигации;“
б) досегашната т. 20 става т. 21.
2. В § 1г от допълнителните разпоредби
след думите „Закона за платежните услуги
и платежните системи“ думите „и чл. 116 от
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници“ се заменят с „чл. 116 от Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници и чл. 63 от Закона за покритите
облигации“.
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§ 17. В Данъчно-осигурителния процесу
ален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58,
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92,
103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г.,
бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28,
34, 69, 104 и 105 от 2020 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3
след думите „Комисията за финансов надзор
и нейните органи“ се добавя „подуправителя
на Българската народна банка, ръководещ
управление „Банково“.
§ 18. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.;
изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94
от 2019 г., бр. 18 и 69 от 2020 г. и бр. 7, 17 и
21 от 2021 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 107 навсякъде думите „чл. 4, т. 2,
4, 6, 7, 12 – 18, 20, 21, 26, 29, 32 и 39“ се заменят с „чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 18, 20, 21, 26,
29, 32 и 35 – 39“.
2. В чл. 108, ал. 8 се създава изречение
второ: „Проверките се извършват по реда
на ал. 5.“
3. Създава се чл. 111б:
„Чл. 111б. Органите, които упражняват
контрол за спазване на изискванията на този
закон, Закона за мерките срещу финансирането
на тероризма и актовете по прилагането им
от лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11, както и
председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или оправомощено от него
лице могат да сключват писмени споразумения
с компетентните органи за надзор на държавите членки за целите на сътрудничеството и
обмена на информация за целите на Директива
(ЕС) 2015/849.“
4. Член 128 се отменя.
§ 19. (1) Законът влиза в сила от 8 юли
2022 г. с изключение на чл. 6, ал. 4, изречение второ, чл. 26, ал. 6, чл. 32, ал. 5, чл. 44,
ал. 5, във връзка с § 3, които влизат в сила
от датата на обнародване на закона в „Държавен вестник“.
(2) Параграф 9 относно измененията в
Закона за банковата несъстоятелност не се
прилага за производства по несъстоятелност,
открити към датата на влизането му в сила.
Законът е приет от 47-ото Народно съб
рание на 16 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1898
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УКАЗ № 93
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за пазарите на финансови инструменти, приет
от 47-ото Народно събрание на 17 март 2022 г.
Издаден в София на 22 март 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пазарите на финансови инструменти (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.;
изм., бр. 24 и 98 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и 102
от 2019 г., бр. 26, 34 и 64 от 2020 г., бр. 12 и
21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 3 се изменя така:
„3. лицензирането и дейността на одобрените механизми за докладване и одобрените
механизми за публикуване, които ползват
дерогация в съответствие с чл. 2, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(OB, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 600/2014“.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган
по Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември
2019 г. относно пруденциалните изисквания
за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС)
№ 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014
(OB, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“, по
отношение на инвестиционните посредници
по чл. 9а, ал. 1 или субектите, които подлежат
на надзор съгласно глава двадесет и втора,
с изключение на правомощията по чл. 50,
буква „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2033, които
се упражняват от заместник-председателя по
отношение на инвестиционните посредници
по чл. 9а, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „и инвестиционните посредници“ се
заличават, а думите „или субектите, които
подлежат на надзор съгласно глава двадесет
и втора“ се заменят с „по чл. 9а, ал. 2 или
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субектите, които подлежат на надзор съгласно
глава двадесет и втора „а“.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
накрая се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на
финансови инструменти и за изменение на
Регламент (ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от
12 юни 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 600/2014“ се заличават.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думата „Уведомяванията“ се добавя „и
докладванията по Регламент (ЕС) 2019/2033 и“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 3. В чл. 4а, ал. 2 след думата „наредби“
се добавя „по прилагането на този закон“.
§ 4. В чл. 5, ал. 1, т. 10, буква „а“ думите „и
инвестиционните посредници“ се заличават.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Инвест иц ионен посредник, кой т о
отговаря на определението за „кредитна институция“ по чл. 4, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и е подал заявление за
издаване на лиценз за извършване на дейност
като банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
кредитните институции до Българската народна банка, може да продължи да извършва
дейността си като инвестиционен посредник
до получаване на лиценза или отказа за издаване на лиценз за извършване на дейност
като банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
кредитните институции.
(3) От датата на постановяване на решението
за издаване на лиценза по ал. 2 се обезсилва
лицензът за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от комисията.
(4) При отказ за издаване на лиценз по ал. 2
комисията отнема издадения от нея лиценз
на инвестиционния посредник за извършване
на дейност като инвестиционен посредник в
14-дневен срок от уведомяването по чл. 13а,
ал. 4 от Закона за кредитните институции.“
§ 6. В глава втора, раздел I се създават
чл. 9а и 9б:
„Прилож ими изиск вани я относно пруденциалния надзор върху инвестиционните
посредници
Чл. 9а. (1) За инвестиционните посредници
се прилагат изискванията на този закон, Регламент (ЕС) 2019/2033 и актовете по прилагането им с изключение на случаите по ал. 2.
(2) За инвестиционните посредници се прилагат изискванията на този закон, Регламент
(ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането
им, в следните случаи:
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1. инвестиционните посредници отговорят
на условията по чл. 1, параграф 2, буква „а“
или „б“ от Регламент (ЕС) 2019/2033;
2. комисията е взела решение съгласно
чл. 1, параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕС)
2019/2033 по реда на чл. 9б;
3. комисията на основание чл. 1, параграф
5 от Регламент (ЕС) 2019/2033 е позволила с
решение прилагането им.
Решение за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 575/2013
Чл. 9б. (1) Комисията за финансов надзор
може съгласно чл. 1, параграф 2, буква „в“ от
Регламент (ЕС) 2019/2033 да вземе решение
да прилага изискванията на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 към инвестиционен посредник,
който извършва някоя от инвестиционните
услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6,
когато общата стойност на консолидираните
активи на инвестиционния посредник е равна
или надхвърля левовата равностойност на 5
милиарда евро, изчислени като средна стойност за предходните 12 месеца, и е налице
едно или повече от следните условия:
1. инвестиционният посредник извършва
инвестиционните услуги и дейности по чл. 6,
ал. 2, т. 3 и 6 в такъв мащаб, че изпитването
на съществени затруднения или неизпълнението на съществени задължения от инвестиционния посредник могат да доведат до
системен риск;
2. инвестиционният посредник е клирингов член;
3. комисията счита, че това е оправдано
с оглед на размера, естеството, мащаба и
сложността на дейността на инвестиционния
посредник, като взема предвид принципа
на пропорционалност и един или повече от
следните фактори:
а) значимостта на инвестиционния посредник за икономиката на Европейския съюз или
на Република България;
б) значимостта на трансграничните дейности на инвестиционния посредник;
в) взаимносвързаността на инвестиционния
посредник с финансовата система.
(2) Алинея 1 не се прилага за дилър на
стоки или квоти за емисии, предприятия за
колективно инвестиране, застрахователи и
презастрахователи.
(3) Комисията за финансов надзор отменя
решението по ал. 1, когато инвестиционният
посредник престане да отговаря на изискването
за прага, посочен в ал. 1, изчислен за период от 12 последователни месеца. Комисията
за финансов надзор информира незабавно
инвестиционния посредник при отмяна на
решението по ал. 1.
(4) Комисията за финансов надзор информира незабавно ЕБО за решенията по ал. 1 и 3.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „ал. 2, 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 2, 3 и 6“, а думите „1 500 000 лв.“
се заменят с „левовата равностойност на
750 000 евро“.
2. В ал. 2 думите „250 000 лв.“ се заменят
с „левовата равностойност на 150 000 евро“.
3. В ал. 3 думите „100 000 лв.“ се заменят
с „левовата равностойност на 75 000 евро“.
4. Алинеи 5 и 7 се отменят.
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Началният капитал на инвестиционните посредници се формира в съответствие
с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013
и“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2033 или
Регламент (ЕС) № 575/2013 и“.
2. В ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 575/2013
и“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2033 или
Регламент (ЕС) № 575/2013 и“.
3. В ал. 3, т. 2 след думите „инвестиционен
посредник“ се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думите „и на решение по ал. 4“
се заличават, а след думите „одобренията по“
се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 и“.
6. В ал. 7 изречение първо се изменя така:
„Други изисквания към инвестиционните
посредници относно капитала, включително
притежаването на допълнителен собствен
капитал, капиталовата адекватност и ликвидност, видовете капиталови буфери, които
трябва да поддържат, обхватът, условията и
редът за тяхното формиране и актуализиране,
условията, критериите и реда за освобождаване
от изискванията за ликвидност, за воденето на
отчетност и оповестяването на информация
от предприятията майки и инвестиционните
посредници, както и надзорът за спазването
на тези изисквания се определят с наредба,
както и с Регламент (ЕС) 2019/2033 или Регламент (ЕС) № 575/2013.“
7. Създава се ал. 8:
„(8) Инвестиционните посредници по чл. 9а,
ал. 2 определят своя вътрешен капитал на
адекватно ниво на собствения капитал, което
е достатъчно, за да покрие всички рискове, на
които е изложен инвестиционният посредник,
и да гарантира, че собственият му капитал
може да поеме потенциални загуби в резултат на стресовите сценарии, включително
идентифицираните чрез стрес тестовете за
надзорни цели.“
§ 9. В чл. 13, ал. 4, т. 6 след думите „(Регламент (ЕС) № 596/2014)“ се поставя запетая
и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, изречение първо думите „от
поставянето на съобщението на специално
определено за целта място в сградата на ко-
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мисията или от оповестяването му“ се заменят
с „от оповестяването на съобщението“, а в
изречение второ думите „Тези обстоятелства
се удостоверяват“ се заменят с „Оповестяването се удостоверява“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя извършва
последваща оценка на пригодността на членовете на управителния и контролния орган
на инвестиционния посредник по чл. 9а, ал. 2
при възникване на съмнение, че се извършва,
било е извършено или е имало опит да се
извърши изпиране на пари или финансиране
на тероризъм, или че е налице повишен риск
от такива действия, свързани със съответния
инвестиционен посредник, и при необходимост
налага съответните надзорни мерки.“
§ 11. В чл. 17, ал. 4 думите „чл. 10, ал. 1 – 7“
се заменят с „чл. 10, ал. 1 – 6“.
§ 12. Създава се чл. 19а:
„Повторно издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона
за кредитните институции
Чл. 19а. (1) Банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за кредитните инстит у ции, която
извършва само инвестиционните услуги и
дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 и на която за
период от 5 последователни години средната
стойност на общите активи е под праговете по
чл. 4, параграф 1, т. 1, буква „б“ от Регламент
(ЕС) 575/2013 подава заявление по чл. 17, ал. 2
за повторно издаване на лиценз по чл. 19.
Заявлението се подава в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението от Българската
народна банка по чл. 36, ал. 6 от Закона за
кредитните институции.
(2) Комисията за финансов надзор взема
предвид оценката за спазването на надзорните
изисквания от страна на банката по ал. 1,
както и всяка друга информация, която е от
значение за издаването на лиценза, които се
представят от Българската народна банка в
срок до 10 работни дни от писменото искане
на комисията.
(3) Заместник-председателят се произнася
по пълнотата на заявлението в срок до 10
работни дни от получаването му, като чл. 18,
ал. 2 – 5 се прилагат съответно.
(4) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя разглежда
и се произнася по същество в срок до три
месеца от подаване на пълното заявление.
Когато представените данни и документи са
непълни, неточни, несъобразени с нормативните изисквания или е нужна допълнителна
информация или доказателства за верността
им, комисията изпраща съобщение на заявителя за констатираните непълноти и несъответствия или за искане на допълнителни
данни, информация и документи в срок до 20
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работни дни от потвърждението на пълнотата
на заявлението. Заявителят представя в комисията допълнителните данни, информация
и документи в определен от комисията срок,
който не може да е по-кратък от един месец
и по-дълъг от два месеца, като този срок не
може да се удължава допълнително.
(5) В случаите по чл. 262, ал. 1 и 2 комисията изисква мнението на съответния
компетентен орган. В този случай комисията
се произнася след получаването на мнението
на съответния компетентен орган, но не покъсно от 30 работни дни от подаването на
пълното заявление.
(6) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението, като взема решение дали
ще издаде лиценз за извършване на дейност
като инвестиционен посредник в срок до 30
работни дни:
1. от потвърж дението за пълнотата на
подаденото заявление, когато не са поискани
допълнителни данни, информация и документи
по реда на ал. 4;
2. от представянето на допълнителните
данни, информация и документи по ал. 4 в
определения срок, съответно от изтичането
на срока за представянето им.
(7) За издаването на лиценза се прилагат
съответно чл. 18, ал. 7, 10 и 11 и чл. 19.
(8) Комисията за финансов надзор уведомява незабавно Българската народна банка
за решението си по подаденото заявление.
(9) Издаденият от комисията лиценз за
извършване на дейност като инвестиционен
посредник има действие от датата на решението за отнемане на лиценза за банка по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните институции
от Българската народна банка.“
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато съобщението по ал. 2 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето
на данните, документите и допълнителната
информация по ал. 2 тече от оповестяването
на съобщението на интернет страницата на
комисията. Оповестяването се удостоверява
с протокол, съставен от длъжностни лица,
определени със заповед на заместник-председателя.“
2. В ал. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
§ 14. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 7 след думите „закона, на“ се добавя
„Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.
2. В т. 9 след думите „Регламент (ЕС)
№ 600/2014“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2019/2033“.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заедно с искането по ал. 1 инвестиционният посредник представя:
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1. план за уреждане на отношенията му
с клиентите, който включва прехвърляне на
клиентските финансови инструменти, пари и
други активи при посочен от клиентите инвестиционен посредник, който е дал съгласие;
2. доказателства за надлежно предвидени
изисквания и необходими ресурси, които да
са реалистични от гледна точка на времето
и поддържането на собствен капитал и ликвидни ресурси до момента на окончателното
уреждане на отношенията с клиентите, като
отчита своите жизнеспособност, устойчивост
на бизнес модела и стратегии на стопанска
дейност.“
2. В ал. 3 думите „Когато условието по ал. 2,
изречение второ, не е налице“ се заменят с
„Когато планът не включва прехвърляне на
клиентските финансови инструменти, пари и
други активи при посочен от клиентите инвестиционен посредник, който е дал съгласие“.
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Договори“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато клиент използва услугите на
обвързан агент, клиентът сключва договор по
чл. 82 с инвестиционния посредник.“
§ 17. В чл. 35, ал. 1, т. 3, буква „д“ след
думите „Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране“ се поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
§ 18. В чл. 36, ал. 2, т. 1 думите „копие от
диплома“ се заменят с „данни и документи“.
§ 19. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За целите на надзора и когато прецени
за необходимо с оглед на стабилността на
финансовата система в Република България,
комисията може да извършва проверки на
дейностите, извършвани от клона по чл. 45,
както и да изисква информация от съответния клон за неговите дейности. Комисията за
финансов надзор без забавяне се консултира
с компетентните органи на държавата членка
по произход преди извършване на проверки
по изречение първо.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Във възможно най-кратък срок след
приключването на проверката по ал. 2 комисията предава на компетентните органи на
държавата членка по произход получената
информация и констатациите, които са от
значение за оценката на риска, свързан със
съответния инвестиционен посредник.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Комисията за финансов надзор, когато
е надзорен орган на групата, извършва про-
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верки на място на инвестиционни посредници
и на установени на територията на Република
България инвестиционни холдинги, смесени
финансови холдинги и холдинги със смесена
дейност, както и на трети лица, на които
те са възложили оперативни функции или
дейности, след като уведоми предварително
съответните компетентни органи.“
§ 20. В чл. 49 се създават ал. 8 – 12:
„(8) Клонът на инвестиционен посредник,
получил лиценз по ал. 1, предоставя ежегодно
на комисията:
1. информация за мащаба и обхвата на услугите и дейностите, които клонът извършва
в Република България;
2. информация за инвестиционния посредник от трета държава, който извършва
дейност по чл. 6, ал. 2, т. 3 – неговата месечна
минимална, средна и максимална експозиция
към контрагенти от Европейския съюз;
3. информация за инвестиционния посредник от трета държава, който предоставя
едната или двете услуги, посочени в чл. 6,
ал. 2, т. 6 – общата стойност на финансовите
инструменти с произход от контрагенти от
Европейския съюз, чиито емисии са поети
или които се предлагат при условията на
безусловно и неотменимо задължение през
предходните 12 месеца;
4. информация за оборота и общата стойност на активите, съответстващи на услугите
и дейностите, посочени в т. 1;
5. подробно описание на механизмите за
защита на инвеститорите, от които могат да
се ползват клиентите на клона, в т.ч. правата
на тези клиенти, произтичащи от посочената
в ал. 2, т. 6 схема за компенсиране на инвеститорите;
6. политиката на управление на риска и
договореностите, които използва за услугите
и дейностите, посочени в т. 1;
7. правилата за управление, включително
имената на лицата, които изпълняват основните функции във връзка с дейностите на клона;
8. друга информация, която комисията
счита за необходима за осъществяване на
надзор на дейностите на клона.
(9) Когато за клон на инвестиционен посредник, получил лиценз по ал. 1, се прилага
чл. 9а, ал. 2, клонът предоставя на комисията
най-малко веднъж годишно:
1. информация за общия размер на активите, които съответстват на дейностите на
клона, включени в лиценза;
2. информация за ликвидните активи, с
които клонът разполага, по-специално наличността на ликвидните активи в левове, евро
и други валути на държавите членки;
3. информация за размера на собствения
капитал, който е на разположение на клона;
4. правилата за управление на риска;
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5. правилата за управление, включително
имената на лицата, които изпълняват основните функции във връзка с дейностите на клона;
6. плановете за възстановяване, обхващащи клона;
7. друга информация, която комисията счита за необходима за извършването на цялостно
наблюдение на дейността на клона.
(10) При поискване комисията предоставя
на ЕОЦКП следната информация за:
1. решенията за издаване на лиценз на
клонове на инвестиционен посредник от трета
държава и за промени в тези лицензи;
2. мащаба и обхвата на услугите и дейности
те, които лицензираният клон извършва в
Република България;
3. оборота и общата стойност на активите, съответстваща на услугите и дейностите,
посочени в т. 2;
4. наименованието на групата от трета
държава, към която принадлежи лицензираният клон.
(11) Комисията за финансов надзор и заместник-председателят си сътрудничат тясно
с компетентните органи на субектите, които
са част от същата група, към която принадлежат клоновете на инвестиционни посред
ници, получили лиценз по ал. 1, съответно
компетентните органи на дру ги държави
членки, лицензирали клон на инвестиционен
посредник от групата, и с ЕОЦКП и ЕБО, за
да гарантира, че всички дейности на групата
в Европейския съюз подлежат на обстоен,
съгласуван и ефективен надзор в съответствие с този закон, съответно Директива (ЕС)
2019/2034, както и с Регламент (ЕС) 2019/2033,
Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС)
№ 600/2014 и Директива 2013/36/ЕС.
(12) Комисията за финансов надзор ежегодно у ведом ява ЕОЦК П за списъка на
клоновете на инвестиционни посредници от
трети държави, които извършват дейност на
територията на Република България.“
§ 21. В чл. 57, ал. 2, т. 4 след думите „изис
кванията на този закон“ се поставя запетая
и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.
§ 22. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционният посредник определя
дали отговаря на изискванията за значим инвестиционен посредник веднъж годишно въз
основа на данните от годишния си финансов
отчет на индивидуална основа за предходната
финансова година и други документи.“
2. В ал. 2 т. 2 и 3 се отменят.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
§ 23. В глава шеста, раздел I се създава
чл. 61а:
„Изисквания за създаване на комитет по
риска и комитет по възнагражденията
Чл. 61а. (1) Инвестиционните посредници,
чиито балансови и задбалансови активи през
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четиригодишния период непосредствено преди
текущата финансова година надхвърлят като
средна стойност левовата равностойност на
100 млн. евро, създават комитет по риска и
комитет по възнагражденията.
(2) Комитетът по възнагражденията може
да бъде създаден на ниво група.
(3) Изискванията към комитетите по ал. 1
се определят с наредба.“
§ 24. В чл. 62, ал. 2 след думата „съгласно“
се добавя „чл. 48, буква „б“ от Регламент (ЕС)
2019/2033 или“.
§ 25. В чл. 63, ал. 3 след думите „в съответствие с“ се добавя „чл. 48, буква „б“ от
Регламент (ЕС) 2019/2033 или“.
§ 26. В чл. 64, ал. 2, т. 7, буква „в“ накрая
се добавя „и за управление на всички значими
рискове, на които инвестиционният посредник
е изложен“.
§ 27. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „закона“ се
заменя с „този закон и актовете по прилагането
му“, а думите „извършваната от него дейност
и“ се заменят с „дейността на посредника,
както и с рисковете, присъщи за бизнес модела
и дейността на посредника, и“;
б) в т. 9 след думите „Регламент (ЕС)
№ 596/2014, на“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 2019/2033 или“;
в) в т. 12 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и рисковете, които той поражда
или би могъл да породи“;
г) точка 14 се изменя така:
„14. прилагането на неутрални по отношение на пола политики и практики за възнагражденията на лицата, които работят за
инвестиционния посредник, които са съобразени с разумното и ефективно управление на
риска и го насърчават, като изискванията към
възнагражденията, политиката за възнагражденията и нейното прилагане и оповестяване
се определят с наредба;“
д) в т. 15 в текста преди буква „а“ след
думите „служителите на инвестиционния
посредник“ се добавя „по специален независим канал“.
2. В ал. 3 след думите „Инвестиционният
посредник“ се добавя „по чл. 9а, ал. 2“.
3. В ал. 4 след думите „Регламент (ЕС)
№ 596/2014, на“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 2019/2033 или“.
§ 28. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в изречение първо пред думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се добавя „Регламент (ЕС)
№ 2019/2033 или“, а думите „отчита техническите критерии“ се заменят с „прилага
принципа на пропорционалност и отчита
критериите“, а в изречение второ думите „на-
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чинът и техническите критерии“ се заменят
с „начинът, обхватът и критериите“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато прегледът по ал. 1 на инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2 и по-специално оценката на правилата за организацията,
бизнес модела или дейностите му дава на
комисията разумни основания за съмнение, че
във връзка с този инвестиционен посредник
се извършва, било е извършено или е имало
опит да се извърши изпиране на пари или
финансиране на тероризъм, или че е налице
повишен риск за това, комисията уведомява
незабавно Държавна агенция „Национална
сигурност“ и ЕБО. В случай на потенциален
повишен риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм комисията и Държавна агенция „Национална сигурност“ си
сътрудничат и уведомяват незабавно ЕБО за
своята обща оценка.“
§ 29. В чл. 85 се създава ал. 9:
„(9) Допълнителни изисквания към пазарните оператори и инвестиционните посредници, които организират място на търговия, и
систематичните участници относно оповестяването на пазарни данни се определят с
наредба.“
§ 30. В чл. 89 в ал. 1 думите „по чл. 71,
ал. 1, чл. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 и 87“
се заменят с „на чл. 71, ал. 1, чл. 72 – 74,
77 – 79, 82, 84 – 87“.
§ 31. В чл. 128, ал. 1 след думите „ликвидност съгласно“ се добавя „Регламент (ЕС)
2019/2033 или“.
§ 32. В чл. 129, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „пазар или
доставчик на услуги за докладване на данни“
се заменят с „пазар, одобрен механизъм за
докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“, а думата „представлява“
се заличава.
2. В т. 1 в началото се добавя „представлява“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. засяга непрекъснатото функциониране
на инвестиционния посредник, регулирания
пазар, одобрения механизъм за докладване
или одобрения механизъм за публикуване
по чл. 1, т. 3;“.
§ 33. В чл. 134 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционен посредник, който не
отговаря на условията за малки и невзаимно
свързани инвестиционни посредници, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2019/2033, оповестява ежегодно, поотделно за
Република България, за държавите членки и
за третите държави, в които има дъщерни
дружества, които са финансова институция
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 26 от
Регламент (ЕС) № 575/2013, или е установил
клонове, следната информация:
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1. наименование, описание на дейностите
и местоположение на всяко дъщерно дружес
тво и клон;
2. размер на оборота;
3. брой служители на пълен работен ден
(еквивалентна база);
4. финансов резултат от дейността преди
данъчно облагане;
5. начислени данъци върху финансовия
резултат от дейността;
6. получени държавни субсидии, ако има
такива.“
§ 34. В чл. 152, ал. 2 след думите „и функционира“ се добавя „като регулиран пазар“.
§ 35. В чл. 158 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 14“ се заменят с
„чл. 14, ал. 1“.
2. В ал. 4 думите „чл. 14“ се заменят с
„чл. 14, ал. 1 – 5“.
§ 36. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 буква „в“ се отменя;
б) създава се т. 9:
„9. други документи, определени с наредба.“
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „от поставяне
на съобщението на специално определено за
целта място в сградата на комисията или от
оповестяването му“ се заменят с „от оповестяването на съобщението“;
б) в изречение второ думите „Тези обстоятелства се удостоверяват“ се заменят с
„Оповестяването се удостоверява“.
§ 37. Създава се нов дял четвърти с нови
чл. 205 – 209:
„ Д Я Л

Ч Е Т В Ъ Р Т И

ОДОБРЕНИ МЕХ АНИЗМИ ЗА ДОКЛАД
ВА НЕ И ОДОБРЕНИ МЕХ А НИЗМИ ЗА
ПУБЛИКУВАНЕ
Общи положения
Чл. 205. (1) Комисията за финансов надзор
упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 27а от Регламент (ЕС) № 600/2014
и взема съответните решения по предложение
на заместник-председателя.
(2) Лицензирането и надзорът на одобрените механизми за докладване и одобрените
механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 се извършват съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014,
този закон и актовете по прилагането им.
(3) Комисията за финансов надзор извършва
уведомяванията до ЕОЦКП и съответните
компетентни органи, предвидени в Регламент
(ЕС) № 600/2014.
Организационни изисквания
Чл. 206. Организационните изисквания
към одобрените механизми за публикуване и
одобрените механизми за докладване по чл. 1,

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

т. 3 са съгласно Регламент (ЕС) № 600/2014
и актовете по прилагането му.
Допълнителни изисквания
Чл. 207. (1) Одобрените механизми за
п ублик у ване и одобрените механизми за
докладване по чл. 1, т. 3 поддържат подходящи и ефективни процедури за подаване
на вътрешни сигнали от служителите им по
специален и независим канал за действителни
или възможни нарушения в съответния одоб
рен механизъм за публикуване или одобрен
механизъм за докладване.
(2) Допълнителни изисквания към одобрените механизми за публикуване по чл. 1, т. 3
относно оповестяването на пазарни данни се
определят с наредба.
Предоставяне на услуги за докладване на
данни от инвестиционен посредник или от
пазарен оператор
Чл. 208. (1) Инвестиционен посредник или
пазарен оператор, който организира място
на търговия, може да предоставя услуги за
докладване на данни като одобрен механизъм
за публикуване или одобрен механизъм за
докладване по чл. 1, т. 3, ако тези услуги са
включени в издадения му лиценз.
(2) В сл у чаите, когато инвестиционен
пос ред н и к и л и па зарен операт ор, кой т о
организира място на търговия, иска да извършва услуги по ал. 1, които не са включени в неговия лиценз, той трябва да подаде
заявление до комисията за разширяване обхвата на лиценза, към което прилага данни
и документи, определени с Регламент (ЕС)
№ 600/2014, актовете по прилагането му и с
наредба. Комисията за финансов надзор разглежда заявлението при условията и по реда
на Регламент (ЕС) № 600/2014 и актовете по
прилагането му.
(3) Преди издаването на лиценза по ал. 1,
съответно разширяване на издадения лиценз
по ал. 2, комисията извършва проверка дали
инвестиционният посредник, съответно пазарният оператор, е създал условия за спазване на
изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014
и на актовете по прилагането му.
Вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Чл. 209. (1) Лице, получило лиценз по
чл. 208, подава заявление за вписване в търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията в срок до 7 дни от получаването
на лиценза.
(2) Агенцията по вписванията вписва в
регистъра дружеството, съответно правото да
извършва услуги за докладване на данни, в
неговия предмет на дейност, след като є бъде
представен издаденият от комисията лиценз.“
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§ 38. Досегашният дял четвърти с глави от шестнадесета до двадесет и първа с
чл. 205 – 227 се отменят.
§ 39. Наименованието на глава двадесет и
втора се изменя така: „Надзор на консолидирана основа на групи инвестиционни посред
ници по чл. 9а, ал. 1 и надзорни правомощия
по отношение на инвестиционните холдинги,
смесените финансови холдинги и холдингите
със смесена дейност, в които участват тези
посредници“.
§ 40. Член 228 се изменя така:
„Определ яне на компетентен орган за
осъществяване на надзор на консолидирана
основа на групи инвестиционни посредници
и надзор за спазване на капиталов тест за
групата
Чл. 228. (1) Комисията за финансов надзор осъществява надзор на консолидирана
основа по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033
или надзор за спазване на капиталов тест за
групата в случаите, когато:
1. група инвестиционни посредници има
инвестиционен посредник майка от Съюза,
лицензиран в Република България;
2. предприятието майка на инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
е инвестиционен холдинг майка от Съюза или
смесен финансов холдинг майка от Съюза;
3. предприятието майка на два или повече инвестиционни посредника, лицензирани
в две или повече държави членки, е един и
същ инвестиционен холдинг майка от Съюза,
учреден в Република България, или смесен
финансов холдинг майка от Съюза, учреден
в Република България;
4. предприятия майки на един или повече
инвестиционни посредника, лицензирани в
Република България, и на един или повече
инвестиционни посредника, лицензирани в
една или повече държави членки, обхващат
повече от един инвестиционен холдинг или
смесен финансов холдинг с главни управления
в различни държави членки и във всяка от
тези държави има инвестиционен посредник
и инвестиционният посредник, лицензиран в
Република България, е с най-голямо балансово число;
5. предприятието майка на един или повече
инвестиционни посредника, лицензирани в
Република България, и на един или повече
инвестиционни посредника, лицензирани в
една или повече държави членки, е един и същ
инвестиционен холдинг майка от Съюза или
смесен финансов холдинг майка от Съюза и
нито един от тези инвестиционни посредници
не е получил лиценз в държавата членка, в
която е учреден инвестиционният холдинг
или смесеният финансов холдинг, и инвестиционният посредник, лицензиран в Република
България, е с най-голямо балансово число.
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(2) Комисията за финансов надзор не прилага ал. 1, т. 3 – 5, когато постигне съгласие
с компетен т ни те органи на съо т вет ни те
държави членки, че прилагането на ал. 1,
т. 3 – 5 е нецелесъобразно за осъществяване на
ефективния надзор на консолидирана основа
или надзор за спазване на капиталовия тест
за групата предвид съответните инвестиционни посредници и мащаба на дейността им
в съответната държава членка, и с решение
определят друг компетентен орган, който да
осъществява надзор на консолидирана основа
или надзор за спазването на капиталовия тест
за групата. Преди вземане на решението по
изречение първо комисията дава възможност
на инвестиционния посредник майка от Съюза,
лицензиран в Република България, съответно
на инвестиционния холдинг майка от Съюза,
учреден в Република България, или смесения
финансов холдинг от Съюза, учреден в Република България, или на инвестиционния
посредник, лицензиран в Република България
и с най-голямо балансово число, в определен от нея срок да изрази своето мнение по
предвижданото решение.
(3) По искане на компетентен орган на друга
държава членка комисията участва в консултации и вземане на решение за определянето
на компетентен орган, който да осъществява
надзор на консолидирана основа или надзор за
спазването на капиталовия тест за групата. С
решението по изречение първо за компетентен
орган може да бъде определена комисията.
(4) Комисията за финансов надзор уведомява Европейската комисия и ЕБО за решенията
по ал. 2 и 3.“
§ 41. Създават се чл. 228а – 228н:
„Изисквания към управителните и контролните органи
Чл. 228а. (1) Лицата, избрани за членове
на управителния или на контролния орган на
инвестиционен холдинг или смесен финансов
холдинг, трябва да са с добра репутация и да
притежават знания, умения и професионален
опит, необходими за управление на дейността
на холдинга, като се отчита специфичната
роля на съответния холдинг.
(2) Допълнителни изисквания към лицата
по ал. 1 се определят с наредба.
Информиране на ЕБО при извънредни
ситуации
Чл. 228б. При възникване на извънредна
ситуация, включително в случаите по чл. 18
от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември
2010 г. за създаване на Европейски надзорен
орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна
на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OB, L
331/12 от 15 декември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1093/2010“, или при
неблагоприятно развитие на пазарите, което
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може да застраши ликвидността на пазара и
стабилността на финансовата система в Република България или в друга държава членка,
в която са лицензирани дружества от групата
инвестиционни посредници, комисията, когато
е консолидиращ надзорен орган, информира
незабавно ЕБО и органите по чл. 25, ал. 1,
т. 5 и ал. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор, като им предоставя цялата
информация от значение за изпълнението на
техните функции.
Надзорни колегии, създавани от комисията
Чл. 228в. (1) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган
по чл. 228, може да създава надзорни колегии на компетентните органи за улесняване
изпълнението на функциите по този член и
за осигуряване на координация и сътрудничество със съответните надзорни органи на
трети държави, както и когато това е необходимо за целите на прилагането на чл. 23,
параграф 1, ал. 1, буква „в“ и чл. 23, параграф
2 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за обмен и
актуализиране на съответната информация с
надзорните органи на квалифицираните централни контрагенти относно маржин модела.
(2) При необходимост надзорна колегия
може да се създаде и с участие на съответните
компетентни органи на дъщерни дружества
от трети държави на група инвестиционни
посредници, с предприятие майка – инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен
холдинг майка от Съюза или смесен финансов
холдинг майка от Съюза.
(3) Комисията за финансов надзор може
да участва в надзорни колегии, създадени
от други компетентни органи, когато те са
консолидиращи надзорни органи съгласно
Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС)
2019/2033.
(4) За създаването и дейността на надзорните колегии комисията след консултации с
другите компетентни органи сключва с тях
писмени споразумения.
(5) Надзорните колегии по ал. 1 и 2 създават необходимите условия и ред, при които
надзорният орган на групата инвестиционни
посредници, ЕБО и останалите компетентни
органи изпълняват следните задачи:
1. по чл. 228б;
2. за обмен на информация между компетентните органи и ЕБО в съответствие с
чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както
и с ЕОЦКП в съответствие с чл. 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;
3. за координиране на исканията за информация, когато това е необходимо за улесняване
на надзора на консолидирана основа, в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033;
4. за координиране на исканията за информация в случаите, когато няколко компетентни
органа на инвестиционните посредници, които
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са част от една и съща група инвестиционни посредници, имат нужда да поискат от
компетентния орган на държавата членка по
произход на клиринговия член или от компетентния орган на квалифицирания централен
контрагент информация за маржин модела и
параметрите, използвани за изчисляване на
изискването за маржин на съответния инвестиционен посредник;
5. повишаване ефективността на надзора
чрез премахване на излишното дублиране на
надзорни изисквания;
6. постигане на съгласие за доброволно
разпределяне на задачи и отговорности между
компетентните органи при необходимост.
(6) Членове на надзорните колегии по
ал. 1 и 2 са:
1. компетентните органи, които отговарят
за надзора на дъщерни предприятия на група
инвестиционни посредници с предприятие
майка – инвестиционен посредник от Съюза,
инвестиционен холдинг майка от Съюза или
смесен финансов холдинг майка от Съюза;
2. надзорните органи на трета държава, когато са спазени изисквания за поверителност,
които по мнението на всички компетентни
органи се считат за еквивалентни на изискванията за поверителност на държавите членки
съгласно техните национални законодателства.
(7) Създаването и дейността на надзорна
колегия не засяга правомощията на комисията,
съответно на заместник-председателя, по този
закон, по Закона за Комисията за финансов
надзор и по Регламент (ЕС) 2019/2033.
Заседания на надзорните колегии
Чл. 228г. (1) В случаите, когато е консолидиращ надзорен орган, комисията ръководи
заседанията на надзорната колегия и определя
компетентните органи, които ще участват във
всяко заседание или дейност на колегията,
като отчита значението на надзорната дейност,
която трябва да се планира или координира
от членовете на надзорната колегия.
(2) Като консолидиращ надзорен орган комисията предварително предоставя на всички
членове на надзорната колегия информацията относно организацията на заседанието,
основните въпроси и действията, които ще
се обсъждат. Комисията за финансов надзор
предоставя своевременно на всички членове
на надзорната колегия и цялата информация
относно взетите на тези заседания решения
и предприетите мерки.
Отнасяне на въпрос за съдействие до ЕБО
Чл. 228д. Когато комисията не е съгласна
с решение, прието от надзорния орган на
групата инвестиционни посредници относно
работата на колегия от надзорни органи,
може да отнесе съответния въпрос до ЕБО
и да поиска съдействието му в съответствие
с чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.
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Предоставяне на информация на компетентните органи
Чл. 228е. (1) Комисията за финансов надзор
по своя инициатива или по искане на член
на надзорната колегия предоставя на съответните членове на надзорната колегия цялата
необходима информация, която се отнася до:
1. установяването на правната, управленската и организационната структура на групата
инвестиционни посредници, вк лючително
регулирани и нерегулирани субекти, нерегулирани дъщерни дружества и предприятия
майки, както и установяването на компетентните органи, упражняващи надзор върху
регулираните субекти в групата;
2. процедури за събиране и проверка на
информация от инвестиционните посредници
в група инвестиционни посредници;
3. затруднения в дейността на инвестиционния посредник или в дейността на други
дружества от групата инвестиционни посредници, които могат сериозно да засегнат
дейността на инвестиционните посредници;
4. всички съществени административни
наказания и надзорни мерки, наложени от
комисията или заместник-председателя по
реда на този закон, включително налагането
на допълнителни капиталови изисквания.
(2) Комисията за финансов надзор си сътрудничи с ЕБО и предоставя цялата необходима
информация за изпълнение на задълженията
му при условията и по реда на Регламент (ЕС)
№ 1093/2010.
Консултации с други компетентни органи
Чл. 228ж. (1) Преди да вземе решение, което
е от значение за дейността на друг компетентен орган, комисията се консултира с него,
когато решението се отнася до:
1. промени в ак ционерната, организационната или управленската структура на
инвестиционните посредници от дадената
група инвестиционни посредници, за които
се изисква одобрение или разрешение на
комисията;
2. съществени административни наказания
и надзорни мерки, наложени от комисията
или заместник-председателя;
3. допълнителни капиталови изисквания,
наложени от комисията.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 комисията се
консултира и с консолидиращия надзорен
орган.
(3) Изискванията по ал. 1 и 2 не се прилагат,
когато е необходимо комисията незабавно да
вземе решение, както и когато консултациите
могат да затруднят или да осуетят ефективността на съответно решение. В този случай
комисията уведомява компетентните органи
при първа възможност за решението си да не
се консултира.
Консултации с ЕБО
Чл. 228з. Комисията за финансов надзор
може да отнесе въпроса за разглеждане от ЕБО
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по реда на чл. 19, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1093/2010 в случаите, когато:
1. компетентен орган не є е предоставил
своевременно необходимата информация съгласно чл. 228е, ал. 1;
2. искането за обмен на относима информация е отказано или не е изпълнено в
разумен срок.
Проверки по инициатива на друг компетентен орган
Чл. 228и. (1) Когато е необходимо комисията да провери информацията за инвестиционни посредници, инвестиционни холдинги,
смесени финансови холдинги, финансови
и нс т и т у ц и и, д ру жес т ва за спома гат ел н и
услуги, холдинги със смесена дейност или
дъщерни предприятия, намиращи се в друга държава членка, включително дъщерни
предприятия, които са застрахователи или
презастрахователи, тя отправя искане за тази
цел до съответните компетентни органи на
другата държава членка.
(2) Когато е необходимо компетентен орган
на държава членка да провери информацията за лицата, посочени в ал. 1, и отправи
до комисията искане за тази цел, комисията
предприема някое от следните действия:
1. извършва проверката или възлага на ресорния заместник-председател извършването
є с оглед на правомощията им;
2. дава възможност на отправилия искането
компетентен орган да извърши проверката;
3. възлага на одитор или експерт да извърши проверката безпристрастно и да докладва
незабавно за резултатите от нея.
(3) Компетентният орган, отправил искането по ал. 2, може да участва в проверките
по ал. 2, т. 1 и 3.
Други изисквания
Чл. 228к. Комисията за финансов надзор
осъществява надзор върху инвестиционния
холдинг и смесения финансов холдинг, когато се прилага капиталовият тест на групата.
Изискване на информация от холдинг със
смесена дейност
Чл. 228л. (1) Когато холдинг със смесена
дейност е предприятие майка на един или
повече инвестиционни посредника, лицензирани в Република България, комисията може
да изисква от холдинга и от неговите дъщерни
дружества информация, която е необходима
за целите на надзора над дъщерните дружества – инвестиционни посредници.
(2) Комисията за финансов надзор може да
извършва самостоятелно или с помощта на
назначени за целта лица проверка на място
в съответното дружество с цел проверка на
получената информация по ал. 1.
Общ надзор върху холдинг със смесена
дейност и неговите дъщерни дружества
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Чл. 228м. (1) Когато холдинг със смесена
дейност е предприятие майка на един или повече инвестиционни посредника, лицензирани
в Република България, комисията упражнява
общ надзор както върху сделките между тези
инвестиционни посредници и холдинга, така
и върху сделките между инвестиционните
посредници и другите дъщерни дружества
на холдинга.
(2) Инвестиционните посредници по ал. 1
въвеждат адекватни процеси за управление
на риска и механизми за вътрешен контрол,
включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицират,
измерват, наблюдават и контролират по подходящ начин сделките с холдинга със смесена
дейност и с неговите дъщерни дружества.
(3) Процедурите и сделките по ал. 2 са
обект на надзор от комисията.
Съдействие на компетентни органи от
други държави членки при консолидиран
надзор върху дъщерни дружества, подлежащи
на лицензиране от комисията
Чл. 228н. (1) Когато инвестиционен посредник, лицензиран в Република България,
е дъщерно дружество на предприятие майка
със седалище от трета държава и спрямо този
инвестиционен посредник не се упражнява
надзор на консолидирана основа от комисията
или от друг компетентен орган, комисията
проверява дали инвестиционният посредник е
обхванат от надзор на консолидирана основа,
съответстващ на изискванията на този закон
и първа част на Регламент (ЕС) 2019/2033.
(2) Когато установи, че не се упражнява
надзор на консолидирана основа или че упражняваният надзор не съответства на изискванията на този закон и на Регламент (ЕС)
2019/2033, комисията, в случай че би била
надзорен орган на групата инвестиционни
посредници, ако предприятието майка беше
установено в Съюза, може да приложи спрямо
инвестиционния посредник – дъщерно дружество по ал. 1, подходящи надзорни мерки за
постигане целите на надзора на консолидирана
основа върху него в съответствие с чл. 7 или
8 от Регламент (ЕС) 2019/2033. Комисията за
финансов надзор прилага тези надзорни мерки
след консултации със съответните компетентни органи, включително на третата държава, и
уведомява за тях другите компетентни органи,
ЕБО и Европейската комисия.
(3) В случаите по ал. 2 комисията може да
поиска учредяването на инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг в Съюза и
спрямо него да се прилагат изискванията на
надзора на консолидирана основа, установени
в този закон и в съответствие с чл. 7 или 8
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(4) Комисията за финансов надзор може
да отправи искане до Европейската комисия

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

да предостави на Съвета препоръки за преговори за сключване на споразумения с една
или повече трети държави относно начините
за упражняване на надзор за спазването на
капиталовия тест за групата от следните инвестиционни посредници:
1. инвестиционни посредници, чиито предприятия майки имат главно управление в
трета държава;
2. инвестиционни посредници в трети държави, чиито предприятия майки имат главно
управление в Съюза.“
§ 42. Преди чл. 229 се създава наименование: „Глава двадесет и втора „а“ Надзор
на консолидирана основа на инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2 и надзорни
правомощия по отношение на финансовите
холдинги и финансовите холдинги със смесена
дейност, в които участват тези посредници“.
§ 43. Член 229 се изменя така:
„Общи изисквания
Чл. 229. (1) За целите на тази глава се прилагат понятията на Регламент (ЕС) № 575/2013.
(2) За целите на чл. 229а – 229в, чл. 230 и
231 понятията „инвестиционен посредник“,
„институция майка в държава членка“, „институция майка от Европейския съюз“ и
„предприятие майка“ включват също и:
1. финансов холдинг и финансов холдинг
със смесена дейност, които са получили одобрение в съответствие с чл. 229а;
2. инвестиционен посредник, контролиран
от финансов холдинг майка от Европейския
съюз, финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз, финансов холдинг майка в държава членка или финансов
холдинг майка със смесена дейност в държава
членка, когато съответният холдинг майка
не подлежи на одобрение в съответствие с
чл. 229в;
3. финансов холдинг, финансов холдинг със
смесена дейност или инвестиционен посредник, когато са предприети надзорни мерки
за временно определяне на друг финансов
холдинг, финансов холдинг със смесена дейност или институция в рамките на групата
като отговорни за спазване на изискванията,
определени в този закон, Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и актовете по прилагането им,
на консолидирана основа.
(3) По смисъла на тази глава:
1. „Група“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 138 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
2. „Група от трета държава“ е група, чието
предприятие майка е със седалище в трета
държава.“
§ 44. Създават се чл. 229а – 229е:
„Одобрение на финансов холдинг и финансов холдинг със смесена дейност
Чл. 229а. (1) Финансовият холдинг майка в държава членка, финансовият холдинг
майка със смесена дейност в държава членка,
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финансовият холдинг майка от Европейския
съюз и финансовият холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз, спрямо
които комисията е консолидиращ надзорен
орган по чл. 230, подлежат на одобрение за
финансов холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност.
(2) Алинея 1 се прилага и за финансовите
холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност, различни от посочените в ал. 1,
спрямо които комисията упражнява надзор
на консолидирана основа.
(3) За издаването на одобрение по ал. 1 се
подава заявление до комисията, към което се
прилагат следните данни и документи:
1. организационната структура на групата,
част от която е финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, като
ясно се посочват неговите дъщерни дружества,
а когато е приложимо – предприятията
майки, както и местоположението и видът
дейност, извършвана от всеки от субектите
в рамките на групата;
2. информаци я относно назначаването
на най-малко две лица, които управляват
и представляват финансовия холдинг или
финансовия холдинг със смесена дейност, и
спазването на изискванията по чл. 232, ал. 1;
3. вътрешната организация и разпределението на дейностите в рамките на групата;
4. всяка друга информация, която може да
е необходима за извършване на оценките по
чл. 229б и 229в.
(4) Данните и документите по ал. 3 се
предоставят на комисията и когато финансов
холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност е със седалище в Република България,
спрямо които комисията не е консолидиращ
надзорен орган.
(5) Когато одобрението по ал. 1 на финансов
холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност се извършва едновременно с оценката по чл. 57 и финансовият холдинг или
финансовият холдинг със смесена дейност е
установен в друга държава членка, комисията
се координира с компетентния орган в държавата членка, в която е учреден финансовият
холдинг или финансовият холдинг със смесена
дейност. В този случай срокът по чл. 56, ал. 1
спира да тече за срок до 30 работни дни, докато приключи производството за одобрение.
Условия за издаване на одобрение
Чл. 229б. (1) Комисията за финансов надзор, когато е консолидиращ надзорен орган,
издава одобрение по чл. 229а, ал. 1, когато:
1. вътрешните договорености и разпределението на дейностите в рамките на групата са адекватни с оглед на спазването на
изискванията на този закон, Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и на актовете по прилагането им
на консолидирана или подконсолидирана
основа и, по-специално, са ефективни с цел:
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a) координиране на всички дъщерни дружества на финансовия холдинг или финансовия
холдинг със смесена дейност, включително, ако
е необходимо, чрез подходящо разпределение
на дейностите между дъщерните дружества;
б) предотвратяване или управление на
конфликти в рамките на групата; и
в) прилагане на политики за цялата група,
определени от финансовия холдинг майка или
от финансовия холдинг майка със смесена
дейност в рамките на групата;
2. организационната структура на групата,
от която е част финансовият холдинг или
финансовият холдинг със смесена дейност,
не възпрепятства или не предотвратява по
друг начин ефективния надзор на дъщерните
дружества или институциите майки по отношение на индивидуалните, консолидираните
или подконсолидираните изисквания, които се
прилагат за тях, като при оценката се взема
предвид най-малко:
a) позицията на финансовия холдинг или
финансовия холдинг със смесена дейност в
групата на няколко нива;
б) акционерната структура;
в) ролята на финансовия холдинг или на
финансовия холдинг със смесена дейност в
рамките на групата;
3. са изпълнени изискванията по чл. 232,
ал. 1.
(2) Комисията за финансов надзор, когато
е консолидиращ надзорен орган, се произнася
по заявлението за одобрение по чл. 229а, ал. 1
в срок 4 месеца от получаването на заявлението, а когато са били поискани допълнителни
сведения и документи – в срок 4 месеца от
получаването им, но не по-късно от 6 месеца
от получаване на заявлението.
Освобождаване от получаване на одобрение
Чл. 229в. (1) Комисията за финансов надзор
освобождава от задължението за получаване
на одобрение по чл. 229а, ал. 1 финансовия
холдинг майка в държава членка, финансовия
холдинг майка със смесена дейност в държава
членка, финансовия холдинг майка от Европейския съюз и финансовия холдинг майка
със смесена дейност от Европейския съюз,
спрямо които комисията е консолидиращ
надзорен орган, когато:
1. основната дейност на финансовия холдинг
е придобиването на дялови участия в дъщерни
дружества, съответно основната дейност на
финансовия холдинг със смесена дейност по
отношение на инвестиционните посредници
или финансовите институции е придобиването
на дялови участия в дъщерни дружества;
2. финансовият холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност не е определен
като субект за преструктуриране, в която и
да било от групите за преструктуриране на
групата в съответствие със стратегията за
преструктуриране, определена от комисията;
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3. финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност не участва
във вземането на управленски, оперативни
или финансови решения, засягащи групата
или нейните дъщерни дружества, които са
инвестиционни посредници или финансови
институции;
4. не съществуват пречки за упражняването
на ефективен надзор над групата на консолидирана основа.
(2) Финансовият холдинг или финансовият
холдинг със смесена дейност по ал. 1 не се
изключва от обхвата на консолидацията в
съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013,
този закон и актовете по прилагането им.
(3) Когато в резултат на осъществявания
надзор по чл. 230 комисията установи, че
условията по ал. 1 вече не са спазени, комисията уведомява финансовия холдинг или
финансовия холдинг със смесена дейност и
определя срок, в който той следва да подаде
заявление за одобрение по чл. 229а, ал. 1. Финансовите холдинги и финансовите холдинги
със смесена дейност предоставят на комисията
информацията, която е необходима за текущо
наблюдение на организационната структура
на групата и спазването на условията по
чл. 229б и ал. 1.
(4) Комисията за финансов надзор, когато
е консолидиращ надзорен орган, предоставя
информацията по ал. 3 на компетентния орган
на държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или финансовият холдинг
със смесена дейност.
Други изисквания
Чл. 229г. За финансовия холдинг или финансовия холдинг със смесена дейност по чл. 229а,
ал. 2 се прилагат съответно чл. 229а – 229в
на подконсолидирана основа.
Постигане на съвместно решение с другите
компетентни органи
Чл. 229д. (1) В случаите, когато съгласно
чл. 230 и 231 комисията е консолидиращ надзорен орган или когато не е, но в надзора на
консолидирана основа попада инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България, който е дъщерно дружество на финансов
холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност, комисията предприема необходимите
действия в рамките на своите правомощия за
постигането на съвместно решение с другите
компетентни органи относно одобрението по
чл. 229а или освобождаването по чл. 229в в
срок два месеца от оценката по ал. 2.
(2) Комисията за финансов надзор, когато е
консолидиращ надзорен орган съгласно чл. 230
и 231, изготвя оценка относно одобрението
по чл. 229а или освобождаването по чл. 229в
и я изпраща на другите компетентни органи.
(3) Решението по ал. 1 се изготвя в писмена
форма, мотивира се подробно и се предава
от комисията, когато тя е консолидиращ
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надзорен орган, на компетентния орган в
държавата членка, в която е учреден финансовият холдинг или финансовият холдинг
със смесена дейност. Комисията за финансов
надзор уведомява финансовия холдинг или
финансовия холдинг със смесена дейност за
взетото решение.
(4) В случай на разногласие комисията
отнася въпроса до ЕБО в съответствие с
чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, освен
ако срокът по ал. 1 е изтекъл или е взето
съвместно решение.
(5) Комисията за финансов надзор и останалите заинтересовани компетентни органи
приемат съвместно решение в съответствие
с решението на ЕБО.
Случаи, в които се изисква съгласие на
координатора на финансовия холдинг със
смесена дейност
Чл. 229е. (1) В случаите, когато съгласно
чл. 230 и 231 комисията е консолидиращ надзорен орган или когато не е, но в надзора на
консолидирана основа попада инвестиционен
посредник, лицензиран в Република България,
който е дъщерно дружество на финансов холдинг със смесена дейност и комисията не е
координатор по смисъла на чл. 14 от Закона
за допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати, се изисква съгласие на координатора на финансовия холдинг със смесена
дейност относно одобрението по чл. 229а или
освобождаването по чл. 229в.
(2) При разногласие комисията според случая отнася въпроса до съответния европейски
надзорен орган – ЕБО, Европейския орган
за застраховане и професионално пенсионно
осигуряване или до Европейския орган за
ценни книжа и пазари.
(3) Решенията по ал. 1 не засягат задълженията съгласно Закона за допълнителния
надзор върху финансовите конгломерати или
Кодекса за застраховането.“
§ 45. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „финансовите холдинги,
финансовите холдинги със смесена дейност
или на холдингите със смесена дейност“ се
заменят с „финансовите холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4, изречение първо думите „Инвест иционни те посредници, финансови те
холдинги, финансовите холдинги със смесена
дейност или холдингите със смесена дейност“
се заменят с „Финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност“, в
изречение второ накрая се поставя запетая и
се добавя „включително когато са установени в юрисдикции с преференциален режим“
и се създава изречение трето: „Дъщерните
дружества, които не попадат в обхвата на
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закона, спазват специфичните за своя сектор
изисквания на индивидуална основа.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато комисията е консолидиращ
надзорен орган по отношение на финансов
холдинг майка със смесена дейност, но не е
координатор по чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, комисията си сътрудничи с координатора за целите на прилагането на този
закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013. С цел
осъществяване на ефективно сътрудничество
комисията сключва с координатора писмено
споразумение.“
§ 46. В чл. 231 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „консолидирана основа“ се добавя „върху инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2, лицензирани
в Република България“ и се поставя запетая;
б) в т. 2 думите „и няма други дъщерни
дружества инвестиционни посредници“ и
запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „и 4“ се заличават, а
думите „посредник, лицензирани“ се заменят
с „посредник, лицензиран“.
3. В ал. 5 думите „ал. 2 – 4“ се заменят с
„ал. 1 и 2“.
§ 47. В чл. 235, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 навсякъде думите „един месец“
се заменят с „4 месеца“.
2. Създава се т. 3:
„3. относно евентуална препоръка за допълнителен собствен капитал, като в този
случай решението се взема в срок 4 месеца,
след като комисията, когато е консолидиращ
надзорен орган, представи на останалите
заинтересовани компетентни органи доклад,
съдържащ оценка на риска на групата институции, съответно в срок 4 месеца, след като
съответният компетентен орган, упражняващ
надзор на консолидирана основа, представи
аналогична информация.“
§ 48. В чл. 238, ал. 1 думите „ал. 10“ се
заменят с „ал. 11“.
§ 49. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 1 изречение второ се измен я
така: „Със споразуменията могат да бъдат
възложени допълнителни надзорни задачи
на консолидиращия надзорен орган, както и
да бъдат предвидени процедури за вземане
на решения и за сътрудничество с другите
компетентни органи.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Комисията за финансов надзор сключва
писмени споразумения по ал. 1 и за целите
на надзора на консолидирана основа спрямо
финансов холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност със:
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1. компетентния орган на държавата членка, в която е седалището на холдинга, когато
не е в Република България и комисията е
консолидиращ надзорен орган;
2. консолидиращия надзорен орган, когато седалището на холдинга е в Република
България и попада в обхвата на надзора на
индивидуална основа на комисията, но тя не
е консолидиращ надзорен орган.“
§ 50. В чл. 240 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Комисията за финансов надзор като орган, издал
одобрение по чл. 229а на финансов холдинг или
финансов холдинг със смесена дейност, може
да участва в съответната надзорна колегия.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) За улесняване изпълнението на функц и и т е по ч л. 233, а л. 1, ч л. 238, а л. 1 и
чл. 239, ал. 1 комисията, когато е консолидиращ надзорен орган, създава и колегии от
надзорни органи в случаите, когато всички
трансгранични дъщерни дружества на институция майка от Европейския съюз, финансов холдинг майка от Европейския съюз
или финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз са с главно
управление в трети държави, при условие че
надзорните органи на третите държави подлежат на изисквания за поверителност, които
се считат за еквивалентни на изискванията
за поверителност по този закон и Закона за
Комисията за финансов надзор.“
§ 51. В чл. 245, т. 1 думите „съществена
информация по смисъла на чл. 243, ал. 2“
се заменят със „своевременно необходимата
информация съгласно чл. 243, ал. 1“.
§ 52. Създава се чл. 245а:
„Сът ру дни чест во с Държавна агенц и я
„Национална сигурност“
Чл. 245а. Комисията за финансов надзор и
Държавна агенция „Национална сигурност“ си
сътрудничат в рамките на своята компетентност и си предоставят информация, която е
необходима за изпълнението на правомощията
им по този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013,
Закона за мерките срещу изпирането на пари
и Закона за мерките срещу финансирането
на тероризма, при условие че това не възпрепятства текуща проверка, разследване
или производство съгласно прилож имото
законодателство.“
§ 53. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Включване
на холдинги в консолидирания надзор и изиск
ване на информация от предприятие майка
на инвестиционен посредник“.
2. Създава се нова ал. 1:
„(1) Комисията за финансов надзор предприема всички необходими мерки за включване
на одобрените по чл. 229а финансови холдинги
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и финансови холдинги със смесена дейност в
консолидирания надзор.“
3. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
§ 54. В чл. 248 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на консолидирана основа“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „чл. 226“ се заменят с
„чл. 246“.
§ 55. В чл. 251 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „инвестиционен посредник, финансов холдинг, финансов холдинг
със смесена дейност или холдинг със смесена дейност“ се заменят с „инвестиционен
посредник, финансов холдинг или финансов
холдинг със смесена дейност“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато комисията е консолидиращ
надзорен орган по отношение на финансов
холдинг майка със смесена дейност, но не е
координатор по чл. 14 от Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, комисията си сътрудничи с координатора за целите на прилагането на този
закон и на Регламент (ЕС) № 575/2013. С цел
осъществяване на ефективно сътрудничество
комисията сключва с координатора писмено
споразумение.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 56. В глава двадесет и втора „а“ се създават чл. 251а и 251б:
„Междинно предприятие
Чл. 251а. (1) Когато две или повече институции от държави членки, една от които
е инвестиционен посредник, лицензиран в
Република България, са част от една и съща
група от трета държава, чиято обща стойност на активите в Европейския съюз е над
40 милиарда евро, тези институции трябва да
имат едно междинно предприятие майка от
Европейския съюз.
(2) Комисията за финансов надзор съвместно с другите компетентни органи на
институции по ал. 1 могат да разрешат на
институциите да разполагат с две междинни
предприятия майки от Европейския съюз, ако
установят, че учредяването на едно междинно
предприятие майка от Европейския съюз:
1. е несъвместимо с изискване за разделяне
на дейностите, определено от законодателството или надзорните органи на третата държава,
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в която се намира главното управление на
крайното предприятие майка на групата от
третата държава, или
2. ще направи възможността за преструктуриране по-неефективна, отколкото ако има
две междинни предприятия майки от Европейския съюз, съгласно преценката на съответния
орган за преструктуриране на междинното
предприятие майка от Европейския съюз.
(3) Когато комиси ята е консолидиращ
надзорен орган, междинното предприятие
майка от Европейския съюз може да е финансов холдинг или финансов холдинг със
смесена дейност, който е получил одобрение
в съответствие с чл. 229б. Когато нито една
от институциите по ал. 1 не е кредитна институция или когато трябва да бъде учредено
второ междинно предприятие майка от Европейския съюз във връзка с инвестиционните
дейности, междинното предприятие майка
от Европейския съюз или второто междинно предприятие майка от Европейския съюз
може да е инвестиционен посредник, получил
лиценз съгласно чл. 17.
(4) Общата стойност на активите на групата от трета държава в Европейския съюз
е сумата от:
1. общата стойност на активите на всяка институция от държава членка от групата, както
са посочени в консолидирания є баланс или
в индивидуалните баланси, когато балансът
на дадена институция не е консолидиран, и
2. общата стойност на активите на всеки
клон на институция, лицензирана да извършва
дейност в държава членка чрез клон, част от
групата.
(5) Комисията за финансов надзор предоставя на ЕБО за всяка група от трета държава
по ал. 1 следната информация:
1. наименованието и общата стойност на
активите на инвестиционния посредник, лицензиран в Република България, който е част
от групата по ал. 1;
2. наименованията и общата стойност на
активите, съответстващи на клоновете на
инвестиционния посредник, лицензирани да
извършват дейност в Република България,
както и видовете дейности, които имат право
да извършват;
3. наименованието и вида на междинното
предприятие майка от Европейския съюз по
ал. 3, когато то е със седалище в Република
България, и наименованието на групата от
трета държава, от която то е част.
(6) Всеки инвестиционен посредник, лицензиран в Република България, който е част от
група от трета държава, трябва да отговаря
на едно от следните условия:
1. има междинно предприятие майка от
Европейския съюз;
2. е междинно предприятие майка от Европейския съюз;
3. е единствената институция в Европейския
съюз от тази група;
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4. е част от група от трета държава с обща
стойност на активите в Европейския съюз под
40 милиарда евро.
(7) За целите на този член понятието
„институция“ включва и инвестиционните
посредници.
Приложим закон
Чл. 251б. Комисията за финансов надзор,
когато упражнява надзор на консолидирана
основа по чл. 231 върху финансов холдинг със
смесена дейност, за който се прилагат равностойни разпоредби по този закон и Кодекса
за застраховането или съответното законодателство на държава членка, по-специално
относно рисково-базиран надзор, прилага по
отношение на този холдинг само разпоредбите
на закона, който се отнася до най-значимия
финансов сектор, определен съгласно чл. 3,
ал. 4 от Закона за допълнителния надзор върху
финансовите конгломерати.“
§ 57. В част трета в наименованието на
дял втори думите „Европейската комисия
и Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се заменят с „Европейската комисия,
Европейския орган за ценни книжа и пазари
и Европейския банков орган“.
§ 58. В наименованието на глава двадесет и трета думите „Европейската комисия
и Европейския орган за ценни книжа и пазари“ се заменят с „Европейската комисия,
Европейския орган за ценни книжа и пазари
и Европейския банков орган“.
§ 59. В глава двадесет и трета в наименованието на раздел I думите „Европейската
комисия и Европейския орган за ценни книжа
и пазари“ се заменят с „Европейската комисия,
Европейския орган за ценни книжа и пазари
и Европейския банков орган“.
§ 60. В чл. 258, ал. 3, т. 1 думите „неконсолидирана и консолидирана основа, особено
във връзка с изискванията за капиталовата
адекватност, за административните“ се заменят с „извършването на тази дейност, административните“.
§ 61. Член 259 се отменя.
§ 62. В чл. 261, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „чл. 257 – 259“ се заменят с „чл. 257
и 258“.
§ 63. След чл. 267 се създава нов раздел III
„Обмен на информация с други компетентни
органи и с Европейския банков орган при
упражняване на пруденциалния надзор на
инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1“
с чл. 267а:
„Раздел III
Обмен на информация с други компетентни
органи и с Европейския банков орган при
упражняване на пруденциалния надзор на
инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1
Сътрудничество
Чл. 267а. (1) Комисията за финансов надзор
при осъществяване на надзорните си правомощия относно пруденциалния надзор върху
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инвестиционните посредници по този закон
и по Регламент (ЕС) 2019/2033 си сътрудничи
тясно със съответните компетентни органи
на държавите членки, като незабавно обменя
информация, включително за:
1. управленската структура и структурата на дяловото участие на инвестиционния
посредник;
2. спазването на капиталовите изисквания
от страна на инвестиционния посредник;
3. спазването на изискванията, свързани с
риска от концентрация и с ликвидността на
инвестиционния посредник;
4. административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол
на инвестиционния посредник;
5. всички други имащи отношение фактори,
които могат да окажат влияние върху риска,
който поражда инвестиционният посредник.
(2) Комисията за финансов надзор незабавно предоставя на компетентните органи
на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните
проблеми и рискове, които инвестиционният
посредник поражда за защитата на клиентите
или стабилността на финансовата система в
приемащата държава членка и които са били
установени от комисията и от заместникпредседателя при надзора на дейността на
инвестиционния посредник.
(3) Комисията за финансов надзор действа
въз основа на информацията, предоставена
от компетентните органи на приемащата
държава членка, като предприема всички
необходими мерки за предотвратяване или
отстраняване на потенциалните проблеми и
рискове, посочени в ал. 2. При искане комисията разяснява подробно на компетентните
органи на приемащата държава членка как
е взела предвид предоставените є от тях информация и констатации.
(4) Когато Република България е приемаща държава членка, комисията, след като
получи информацията и констатациите по
ал. 2, прецени, че компетентните органи на
държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по ал. 3, може,
след като информира компетентните органи
на държавата членка по произход, ЕБО и
ЕОЦКП, да вземе подходящи мерки, за да
защити клиентите, на които се предоставят
услуги, или стабилността на финансовата
система.
(5) Комисията за финансов надзор може
да отнесе до ЕБО случаите, при които искане за сътрудничество, по-специално искане
за обмен на информация, е било отхвърлено
или по него не са били предприети действия
в разумен срок.
(6) Когато не е съгласна с мерките на компетентните органи на приемащата държава
членка, комисията може да отнесе въпроса
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до ЕБО за вземане на решение по чл. 19 от
Регламент (ЕС) № 1093/2010.
(7) За целите на оценката на условието в
чл. 23, параграф 1, ал. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2019/2033 комисията може да поиска
от компетентния орган на държавата членка
по произход на клиринговия член да предостави информация относно маржин модела
и параметрите, използвани за изчисляване
на изискването за маржин на съответния
инвестиционен посредник, лицензиран от
комисията.“
§ 64. Досегашният раздел III става раздел IIIа, като в наименованието д у мите
„на дзор за спазване на изиск вани я та за
капиталова адекватност и ликвидност“ се
заменят с „упражняване на пруденциалния
надзор на инвестиционните посредници по
чл. 9а, ал. 2“.
§ 65. В чл. 268, ал. 1 думите „за спазване
на изискванията за капиталова адекватност
и ликвидност“ се заменят с „относно пруденциалния надзор на инвестиционни посредници
по чл. 9а, ал. 2“.
§ 66. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „прегледа и оценката във връзка с изискванията за капиталова
адек ватност и лик видност“ се замен ят с
„надзорния преглед и оценка“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 трябва да е
достатъчно изчерпателна и точна, за да даде
възможност за обстойно сравнение на подходите, възприети от комисията и от другите
компетентни органи.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 1 се публикува
в общоприет формат по подходящ начин на
интернет страницата на комисията и се актуализира редовно.“
§ 67. В чл. 275 ал. 1 се отменя.
§ 68. В чл. 276 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „регулиран
пазар или доставчик на услуги за докладване
на данни“ се заменят с „регулиран пазар, одобрен механизъм за докладване или одобрен
механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“,
думите „регулирания пазар или доставчика
на услуги за докладване на данни“ се заменят
с „регулирания пазар, одобрения механизъм
за докладване или одобрения механизъм за
публикуване по чл. 1, т. 3“, а думите „включително на Регламент (ЕС) № 575/2013“ се
заменят с „включително на Регламент (ЕС)
№ 2019/2033, на Регламент (ЕС) № 575/2013“;
б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително да наложи временна
забрана на лицето или лицата да заемат
длъжности в инвестиционни посредници“;
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в) точка 11 се изменя така:
„11. да задължи инвестиционен посредник:
а) по чл. 9а, ал. 1 да разполага със собствен
капитал, надвишаващ изискванията, установени в наредбата по чл. 11, ал. 7 и в чл. 11
от Регламент (ЕС) 2019/2033, при условията
на чл. 276а или да коригира изиск вани я
собствен капитал и ликвидни активи в случай на съществени промени в дейността на
този инвестиционен посредник, или да му
даде препоръка за допълнителен собствен
капитал по чл. 276б;
б) по чл. 9а, ал. 2 да притежава допълнителен собствен капитал над изискванията,
установени с наредбата по чл. 11, ал. 7 и в
Регламент (ЕС) № 575/2013, при условията на
чл. 276в или да му даде препоръка за допълнителен собствен капитал по чл. 276г;“
г) точки 12 – 15 се изменят така:
„12. да задължи инвестиционния посредник
да усъвършенства своите правила, процеси,
механизми и стратегии;
13. да задължи инвестиционния посредник:
а) по чл. 9а, ал. 1 да представи план за привеждане в срок от една година на дейността
в съответствие с нормативните изисквания,
да определи срок за изпълнението му и да
изиска подобряване на плана по отношение
на обхвата и срока;
б) по чл. 9а, ал. 2 да представи план за
привеждане на дейността в съответствие с
нормативните изисквания, да определи срок
за изпълнението му и да изиска подобряване
на плана по отношение на обхвата и срока;
14. да задължи инвестиционния посредник
да прилага специална политика за провизиране
или третиране на активите по отношение на
капиталовите изисквания;
15. да ограничи дейността, операциите или
мрежата на инвестиционен посредник или
да изиска освобождаване от дейности, които
създават прекомерен риск за финансовата му
стабилност;“
д) в т. 17 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително на риска при възложени
на външен изпълнител дейности“;
е) точки 20 и 21 се изменят така:
„20. да изиска от инвестиционен посредник:
а) по чл. 9а, ал. 1 допълнително или почесто предоставяне на информация в сравнение
с изискванията на този закон и на Регламент
(ЕС) 2019/2033, включително относно капиталовата адекватност и ликвидността, в
съответствие с чл. 276д;
б) по чл. 9а, ал. 2 допълнителна или почеста отчетност, включително относно собствения капитал, ликвидността и ливъриджа,
в съответствие с чл. 276е;
21. да налага на инвестиционен посредник:
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а) по чл. 9а, ал. 1 специални изисквания за
ликвидност в съответствие с чл. 276ж;
б) по чл. 9а, ал. 2 специални изисквания за
ликвидност, включително ограничения върху
падежните несъответствия между активите и
пасивите, в съответствие с чл. 276з;“
ж) създават се т. 25 и 26:
„25. да изиска от инвестиционен посредник да намали рисковете за сигурността на
своите мрежи и информационни системи, за
да се гарантира поверителността, целостта
и наличността на неговите процеси, данни
и активи;
26. да разпореди замяна на регистриран
одитор, който извършва задължителен финансов одит на финансов отчет на инвестиционен
посредник и не изпълнява задълженията си
по чл. 129.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председателят, може да
приложи мерките по ал. 1 и когато:
1. инвестиционният посредник не отговаря
на изискванията на този закон, на Регламент (ЕС) 2019/2033 или на Регламент (ЕС)
№ 575/2013, или на актовете по прилагането
им;
2. въз основа на събраните доказателства
може обосновано да предположи, че инвестиционният посредник в следващите 12 месеца
ще наруши разпоредби на този закон, на
Регламент (ЕС) 2019/2033 или на Регламент
(ЕС) № 575/2013, или на актовете по прилагането им.“
4. Алинея 7 се отменя.
5. Създава се ал. 18:
„(18) Разпоредбите на ал. 1 – 6 и ал. 8 – 13
се прилагат и за инвестиционните холдинги,
смесените финансови холдинги и холдингите
със смесена дейност, по отношение на които
съгласно приложимото законодателство комисията упражнява надзор.“
§ 69. Създават се чл. 276а – 276и:
„Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1,
т. 11, буква „а“
Чл. 276а. (1) Комисията за финансов надзор
може да налага изискване за допълнителен
собствен капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква
„а“ само когато установи при осъществявания
надзорен преглед и оценка и текущ преглед
за използване на вътрешни модели някой от
следните случаи:
1. инвестиционният посредник е изложен
на рискове или техни елементи или поражда рискове за другите, като тези рискове са
съществени и не са покрити или са недостатъчно покрити от капиталовите изисквания,

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

включително изискванията въз основа на
К факторите, посочени в трета или четвърта
част от Регламент (ЕС) 2019/2033;
2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал и
ликвидни средства и за вътрешно управление
и е малко вероятно други надзорни мерки
да подобрят в достатъчна степен правилата,
процесите, механизмите и ст ратегиите в
подходящ срок;
3. корекциите във връзка с оценката на
търговския портфейл, направена за целите на
определяне на капиталовите изисквания, не
позволяват в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира
позициите си в кратък срок, без да понесе
съществени загуби при обичайни пазарни
условия;
4. извършеният текущ преглед за изпол
зване на вътрешни модели показва, че неспазването на изискванията за прилагане на
одобрените вътрешни модели вероятно ще
доведе до неадекватен размер на капитала;
5. инвестиционният посредник нееднократно не определя или не поддържа адекватен
размер на допълнителен собствен капитал в
съответствие с чл. 276б.
(2) Рисковете или техните елементи по
ал. 1, т. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите изисквания,
определени в част трета и част четвърта от
Регламент (ЕС) 2019/2033, единствено когато размерът, видът и разпределението на
капитала, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния
преглед на оценката на вътрешния капитал,
извършена от инвестиционния посредник,
са по-високи от капиталовото изискване на
инвестиционния посредник, определено в
съответствие с част трета или част четвърта
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(3) Заместник-председателят при извършването на надзорния преглед по ал. 2 или инвестиционният посредник при извършването
на оценката на вътрешния капитал може да
включи рискове или техни елементи, които
изрично са изключени от капиталовото изискване, определено в част трета или част
четвърта от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(4) Размерът на допълнителния собствен
капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“ се
определя като разлика между оценения като
адекватен капитал в резултат на надзорния
преглед по ал. 2 и капиталовите изисквания,
определени в част трета или част четвърта
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(5) Инвестиционният посредник изпълнява
изискването за допълнителен собствен капитал
по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“ чрез собствен
капитал при следните условия:
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1. най-малко три четвърти от изискването
за допълнителен собствен капитал се покрива
с капитал от първи ред;
2. най-малко три четвърти от капитала от
първи ред по т. 1 е съставен от елементи на
базов собствен капитал от първи ред;
3. този собствен капитал не се използва за
изпълнение на никое от капиталовите изиск
вания, посочени в чл. 11, параграф 1, букви
„а“ – „в“ от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(6) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276,
ал. 1, т. 11, буква „а“ описва изчерпателно
цялостната оценка на съответните елементи,
посочени в ал. 1 – 5. В случая по ал. 1, т. 4
решението съдържа посочване на конкретни
причини, поради които размерът на капитала
в съответствие с чл. 276б, ал. 1 вече не се
счита за достатъчен.
Препоръка за допълнителен собствен капитал на инвестиционен посредник по чл. 9а,
ал. 1
Чл. 276б. (1) Комисията за финансов надзор
може да задължи инвестиционен посредник да
притежава допълнителен собствен капитал в
допълнение на собствения капитал, поддържан
за покриване на капиталовото изискване по
Регламент (ЕС) 2019/2033, както и на изискването за поддържане на допълнителен собствен
капитал по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „а“, за
да се гарантира, че цикличните икономически
колебания не водят до нарушаване на тези
изисквания или не застрашават способността
на инвестиционния посредник постепенно да
приключи и да прекрати дейностите си по
надлежния ред.
(2) При прилагане на прин удителната
административна мярка по ал. 1 комисията
взема предвид принципа на пропорционалност
и размера, системното значение, естеството,
мащаба и сложността на дейностите на инвестиционния посредник.
(3) При необходимост заместник-председателят извършва преглед в съответствие с
ал. 1 и 2 на размера на собствения капитал,
определен от всеки инвестиционен посредник,
и по негово предложение комисията взема
решение да изиска корекции на размера на
собствения капитал, като определя датата, до
която да се направят корекциите.
(4) Решението за прилагане на принудителната административна мярка по ал. 3 съдържа
и резултатите от извършения преглед.
(5) Принудителните административни мерки по ал. 1 и 3 се прилагат на инвестиционни
посредници, които не отговарят на условията
за малки и невзаимносвързани инвестиционни
посредници, определени в чл. 12, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
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Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1,
т. 11, буква „б“
Чл. 276в. (1) Комисията за финансов надзор
налага допълнително капиталово изискване по
чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ само когато установи при осъществявания надзорен преглед
и оценка и текущ преглед за използване на
вътрешни подходи някой от следните случаи:
1. инвестиционният посредник е изложен
на рискове или техни елементи, които са
покрити в недостатъчна степен или не са покрити от капиталовите изисквания по части
трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2017 година за определяне на обща рамка за секюритизациите и за
създаване на специфична рамка за опростени,
прозрачни и стандартизирани секюритизации,
и за изменение на директиви 2009/65/ЕО,
2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО)
№ 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35
от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2017/2402“;
2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал, за
вътрешно управление и планове за възстановяване и преструктуриране или на изиск
ванията, предвидени в чл. 393 от Регламент
(ЕС) № 575/2013, и е малко вероятно други
надзорни мерки да са достатъчни, за да гарантират възможността за спазване на тези
изисквания в подходящ срок;
3. извършените корекции в стойността по
чл. 105 от Регламент (ЕС) № 575/2013 не позволяват в достатъчна степен на инвестиционния
посредник да продаде или хеджира позициите
си в кратък срок, без да понесе съществени
загуби при обичайни пазарни условия;
4. извършеният текущ преглед за използване на вътрешни подходи разкрива, че неспазването на изискванията за прилагане на
разрешения подход има вероятност да доведе
до неадекватни капиталови изисквания;
5. инвестиционният посредник нееднократно не успява да установи или не поддържа
адекватно ниво на допълнителен капитал за
покриване на общото ниво на собствения капитал съгласно препоръката за допълнителен
собствен капитал по чл. 276г;
6. други относими към инвестиционния посредник обстоятелства, които според комисията пораждат сериозни надзорни притеснения.
(2) Комисията за финансов надзор налага допълнително капиталово изискване по
чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“ единствено за
покриване на рисковете, свързани с дейността
на инвестиционния посредник, включително тези, които отразяват въздействието на
икономически фактори и промени на пазара
върху рисковия профил на инвестиционния
посредник.
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(3) Рисковете или техните елементи по
ал. 1, т. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от капиталовите изисквания,
определени в части трета, четвърта и седма
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от
Регламент (ЕС) 2017/2402, единствено когато
размерът, видът и разпределението на капитала, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния преглед на
оценката на вътрешния капитал, извършена
от инвестиционния посредник, са по-високи
от капиталовите изисквания, установени в
части трета, четвърта и седма от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и по глава 2 от Регламент
(ЕС) 2017/2402.
(4) За целите на ал. 3 заместник-председателят, като взема предвид рисковия профил на
инвестиционния посредник, извършва оценка
на рисковете, на които инвестиционният посредник е изложен, включително:
1. специфични за инвестиционния посредник рискове или техни елементи, които са
изрично изключени или не са изрично покрити от капиталовите изисквания по части
трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402;
2. специфични за инвестиционния посредник рискове или техни елементи, които има
вероятност да са подценени, въпреки че са
спазени приложимите изисквания по части
трета, четвърта и седма от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и по глава 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
(5) За целите на ал. 4, т. 2 не се включват
рискове или елементи на риска, които са
предмет на преходни разпоредби по този закон
или по Регламент (ЕС) № 575/2013.
(6) За целите на ал. 3 капиталът се счита
за адекватен, когато покрива всички рискове
или елементи на рисковете, определени като
съществени съгласно оценката по ал. 4.
(7) Лихвен риск, произтичащ от дейности
извън търговския портфейл, може да се счита
за съществен, освен ако заместник-председателят при осъществяването на прегледа
и оценката не стигне до заключението, че
управлението от инвестиционния посредник
на лихвения риск, произтичащ от дейности
извън търговския портфейл, е адекватно и че
той не е изложен прекомерно на лихвен риск,
произтичащ от дейности извън търговския
портфейл.
(8) Комисията за финансов надзор определя
нивото на допълнителния собствен капитал
за рискове, различни от риска от прекомерен
ливъридж, които не са покрити в достатъчна
степен съгласно чл. 92, параграф 1, буква „г“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013, като разлика между
капитала, който тя счита за адекватен съгласно
ал. 3, и съответните капиталови изисквания
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по части трета и четвърта от Регламент
(ЕС) № 575/2013 и глава 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402.
(9) Комисията за финансов надзор определя
нивото на допълнителния собствен капитал
за риск от прекомерен ливъридж, който не е
покрит в достатъчна степен съгласно чл. 92,
параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, като разлика между капитала,
който тя счита за адекватен съгласно ал. 3, и
съответните капиталови изисквания по части
трета и седма от Регламент (ЕС) № 575/2013.
(10) Инвестиционният посредник изпълнява допълнителното капиталово изискване,
наложено за рискове, различни от риска от
прекомерен ливъридж със собствен капитал,
който отговаря на следните условия:
1. най-малко три четвърти от допълнителното капиталово изискване сe състои от
капитал от първи ред;
2. най-малко три четвърти от капитала от
първи ред по т. 1 се състои от базов собствен
капитал от първи ред.
(11) Комисията за финансов надзор може
да изиска инвестиционният посредник да
изпълни допълнителното капиталово изиск
ване с по-висок дял капитал от първи ред
или базов собствен капитал от първи ред,
когато е необходимо и предвид специфичните
обстоятелства, свързани с инвестиционния
посредник.
(12) Собственият капитал, използван за
изпълнение на допълнителното капиталово
изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“,
наложено от комисията поради рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж, не
се използва за покритие на:
1. капиталовите изисквания по чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
2. изискванията за поддържане на буфери;
3. препоръката за допълнителен собствен
капитал по чл. 276г, когато препоръката се
отнася за рискове, различни от риска от прекомерен ливъридж.
(13) Собственият капитал, използван за
изпълнение на допълнителното капиталово
изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква „б“,
наложено от комисията поради риска от прекомерен ливъридж, покрит в недостатъчна
степен от чл. 92, параграф 1, буква „г“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013, не може да се
използва за покритие на:
1. капиталовото изискване по чл. 92, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
2. изискването за буфер на отношението на
ливъридж по чл. 92, параграф 1а от Регламент
(ЕС) № 575/2013;
3. препоръката за допълнителен собствен
капитал по чл. 276г, когато препоръката се
отнася за риска от прекомерен ливъридж.
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(14) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276,
ал. 1, т. 11, буква „б“ описва изчерпателно
цялостната оценка на съответните елементи,
посочени в ал. 1 – 13. В случая по ал. 1, т. 5
решението съдържа посочване на конкретни
причини, поради които прилагането на препоръка за допълнителен собствен капитал
вече не се счита за достатъчно.
Препоръка за допълнителен собствен капитал на инвестиционен посредник по чл. 9а,
ал. 2
Чл. 276г. (1) Комисията за финансов надзор извършва редовен преглед на нивото на
вътрешния капитал, определено от всеки
инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2
съгласно чл. 11, ал. 8, като част от осъществявания надзорен преглед и оценка и текущ
преглед за използване на вътрешни подходи,
включително на резултатите от стрес тесто
вете за надзорни цели. Въз основа на прегледа
комисията определя за всеки инвестиционен
посредник по чл. 9а, ал. 2 общото ниво на
собствен капитал, което счита за подходящо.
(2) Комисията за финансов надзор уведомява всеки инвестиционен посредник по чл. 9а,
ал. 2 за своята препоръка за допълнителен
собствен капитал, който е необходим, за да се
достигне общото ниво на собствения капитал
съгласно ал. 1.
(3) Препоръката за допълнителен собствен
капитал представлява собственият капитал,
който надхвърля размера на собствения капитал, изискван по части трета, четвърта и
седма от Регламент (ЕС) № 575/2013, глава
2 от Регламент (ЕС) 2017/2402, чл. 276, ал. 1,
т. 11, буква „б“ или комбинираното изискване
за буфер по чл. 92, параграф 1а от Регламент
(ЕС) № 575/2013, и който е необходим, за да
се достигне общото ниво на собствения капитал, което комисията счита за подходящо
съгласно ал. 1.
(4) Препоръката за допълнителен собствен
капитал е специфична за всеки инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2. Препоръката
може да обхваща рисковете, за които се отнася допълнителното капиталово изискване,
наложено съгласно чл. 276, ал. 1, т. 11, буква
„б“, единствено доколкото обхваща аспекти
на тези рискове, които не са вече покрити от
посоченото изискване.
(5) Собственият капитал, който се използва за изпълнение на препоръката за допълнителен собствен капитал, наложена от
комисията поради рискове, различни от риска
от прекомерен ливъридж, не се използва за
покритие на:
1. капиталовите изисквания по чл. 92, параграф 1, букви „а“ – „в“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013;
2. изискването по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква
„б“, наложено от комисията поради рискове,
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различни от риска от прекомерен ливъридж,
и комбинираното изискване за буфер.
(6) Собственият капитал, използван за
изпълнение на препоръката за допълнителен
собствен капитал, наложена от комисията
поради риск от прекомерен ливъридж, не
се използва за изпълнение на капиталовото
изискване, посочено в чл. 92, параграф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013, нито
на изискването по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква
„б“, наложено от комисията поради риск от
прекомерен ливъридж, нито на изискването
за буфер на съотношението на ливъридж,
посочено в чл. 92, параграф 1а от Регламент
(ЕС) № 575/2013.
(7) Неспазването на препоръката за допълнителен собствен капитал, когато инвестиционният посредник по чл. 9а, ал. 2 спазва
съответните капиталови изисквания по трета,
четвърта и седма част от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 и в глава 2 от Регламент (ЕС)
2017/2402, съответното допълнително капиталово изискване по чл. 276, ал. 1, т. 11, буква
„б“ и когато е приложимо, комбинираното
изискване за буфер или изискването за буфер на
отношението на ливъридж по чл. 92, параграф
1а от Регламент (ЕС) № 575/2013, не задейства
ограниченията относно разпределяния във
връзка с базовия собствен капитал от първи
ред и ограниченията при разпределенията в
случай на неизпълнение на изискването за
буфер на отношението на ливъридж.
Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1,
т. 20, буква „а“
Чл. 276д. (1) Комисията за финансов надзор
може на основание чл. 276, ал. 1, т. 20, буква
„а“ да наложи на инвестиционен посредник
по чл. 9а, ал. 1 изисквания за допълнително
или по-често предоставяне на информация,
когато тази информация не се повтаря и е
изпълнено някое от следните условия:
1. налице е един от случаите на чл. 276,
ал. 6;
2. комисията счита за необходимо да събере доказателствата по чл. 276, ал. 6, т. 2, и
че е вероятно инвестиционният посредник в
следващите 12 месеца да наруши разпоредби
на този закон, на Регламент (ЕС) 2019/2033
или на актовете по прилагането им;
3. допълнителната информация е необходима за целите на процеса на надзорен преглед
и оценка.
(2) За целите на ал. 1 информацията се
повтаря, когато същата или по същество
същата информация вече е предоставена на
комисията и комисията може да изготви същата или по същество същата информация
като допълнителната информация, която би
получила.
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(3) Комиси ята за финансов надзор не
изисква допълнителна информация, когато
такава информация вече е предоставена на
комисията в различна форма или на различно ниво на детайлност, със същото качество
и надеждност и комисията може да изготви
информация със същото ниво на детайлност,
качество и надеждност като информацията,
която би била получена като допълнителна.
Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1,
т. 20, буква „б“
Чл. 276е. Комисията за финансов надзор
може на основание чл. 276, ал. 1, т. 20, буква
„б“ да наложи на инвестиционен посредник
по чл. 9а, ал. 2 изисквания за допълнителна
или по-честа отчетност, когато съответното
изискване е целесъобразно и пропорционално
по отношение на целта, с която се изисква
допълнителна информация, и исканата информация не се повтаря. За допълнителната
информация се прилагат съответно чл. 276д,
ал. 2 и 3.
Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1,
т. 21, буква „а“
Чл. 276ж. (1) Комисията за финансов надзор,
когато при осъществявания надзорен преглед
и оценка и текущ преглед за използване на
вътрешни модели установи, че инвестиционен
посредник не отговаря на условията, определени в чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2019/2033, или че отговаря на тези условия,
но не е освободен от изискването за ликвидност в съответствие с чл. 43, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033, може на основание
чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“ да наложи на
инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2
специални изисквания за ликвидност в някой
от следните случаи:
1. инвестиционният посредник е изложен
на ликвиден риск или елементи на ликвиден
риск, които са съществени и не са покрити
или са недостатъчно покрити от изискването за ликвидност, определено в част пета от
Регламент (ЕС) 2019/2033;
2. инвестиционният посредник не отговаря на изискванията за вътрешен капитал и
ликвидни средства и за вътрешно управление
и е малко вероятно други надзорни мерки
да подобрят в достатъчна степен правилата,
процесите, механизмите и ст ратегиите в
подходящ срок.
(2) Ликвидният риск или неговите елементи
по ал. 1 се считат за непокрити или недостатъчно покрити от изискването за ликвидност,
определено в част пета от Регламент (ЕС)
2019/2033, единствено когато размерът и видът
на ликвидността, считани за адекватни от заместник-председателя в резултат на надзорния
преглед на оценката на вътрешния капитал,
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извършена от инвестиционния посредник,
са по-високи от изискването за ликвидност
на инвестиционния посредник, определено в
съответствие с част трета или част четвърта
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(3) Размерът на специалните изисквания за
ликвидност по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“
се определя като разлика между оценената
като адекватна ликвидност съгласно ал. 2 и
изискванията за ликвидност, определени в
част пета от Регламент (ЕС) 2019/2033.
(4) Инвестиционният посредник отговаря
на специалните изисквания за ликвидност
по чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „а“ с ликвидни
активи в съответствие с чл. 43 от Регламент
(ЕС) 2019/2033.
(5) Решението за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276,
ал. 1, т. 21, буква „а“ описва изчерпателно
цялостната оценка на съответните елементи,
посочени в ал. 1 – 3.
Изисквания при прилагане на принудителна административна мярка по чл. 276, ал. 1,
т. 21, буква „б“
Чл. 276з. Комисията за финансов надзор
на основание чл. 276, ал. 1, т. 21, буква „б“
налага специални изисквания за ликвидност,
ако въз основа на надзорния преглед и оценка
прецени, че не са обхванати всички рискове,
свързани с ликвидността, на които е изложен
или може да бъде изложен инвестиционен посредник по чл. 9а, ал. 2, като взема предвид:
1. модела на стопанска дейност на инвестиционния посредник;
2. правилата за управление на ликвидността
на инвестиционния посредник;
3. резултатите от надзорния преглед и
оценката по чл. 66.
Сътрудничество във връзка с преструктурирането
Чл. 276и. Комисията за финансов надзор
уведомява звеното по чл. 3, ал. 2 от Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници за
приложените принудителни административни
мерки по чл. 276, ал. 1, т. 11.“
§ 70. В чл. 279 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „24“ се заменя с „26“.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „поставянето
им на специално определено за целта място в
сградата на комисията или чрез“ се заличават;
б) в изречение второ думите „Последните
две обстоятелства се удостоверяват“ се заменят с „Оповестяването се удостоверява“ и
числото „24“ се заменя с „26“.
3. В ал. 4 числото „24“ се заменя с „26“.
§ 71. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

а) в т. 2 след думите „чл. 190, ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „чл. 229а, чл. 229в,
ал. 2 и 3, чл. 229г“;
б) в т. 4 след думата „член“ се добавя „5,
ал. 7, чл.“, а думите „чл. 207, ал. 1 – 4, чл. 208,
ал. 1, чл. 209, ал. 1 и 2, чл. 218, 219, 221 – 223,
225, 226, 227“ се заменят с „чл. 207, ал. 1, чл.“;
в) в т. 5 след думите „чл. 27, параграф 1“
се поставя запетая и се добавя „чл. 27е, параграфи 1 – 3, чл. 27ж, параграфи 1 – 5, чл. 27и,
параграфи 1 – 4“;
г) в т. 6 след думите „чл. 61, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „чл. 61а“;
д) точка 15 се отменя.
2. В ал. 3 думите „на инвестиционни услуги по занятие“ се заменят с „по занятие на
инвестиционни услуги или услуги като одобрен механизъм за докладване или одобрен
механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3“.
3. В ал. 7, т. 2 числото „24“ се заменя с „26“,
а след думите „чл. 276“ се поставя запетая и
се добавя „ал. 1“.
§ 72. Създава се чл. 290а:
„Отговорност за нарушения на Регламент
(ЕС) 2019/2033
Чл. 290а. (1) Който не предоставя информация на комисията, съответно на заместник-председателя, относно изпълнението на
задължението за спазване на капиталовите
изисквания, определено в чл. 11 от Регламент
(ЕС) 2019/2033, в нарушение на чл. 54, параграф 1, буква „б“ от посочения регламент, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
(2) Който не предоставя на комисията, съответно на заместник-председателя, в нарушение
на чл. 54, параграф 1, буква „д“ от Регламент
(ЕС) 2019/2033 информация относно риска от
концентрация или предоставя непълна или
неточна информация, се наказва с глоба в
размер от 1000 до 100 000 лв.
(3) Който поема риск от концентрация,
надхвърлящ лимитите, определени в чл. 37
от Регламент (ЕС) 2019/2033, без да се засягат
чл. 38 и 39 от посочения регламент, се наказва
с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв., ако
деянието не съставлява престъпление.
(4) Който не оповестява информация или
предоставя непълна или неточна информация
в нарушение на разпоредбите на шеста част от
Регламент (ЕС) 2019/2033, се наказва с глоба
в размер от 1000 до 100 000 лв.
(5) Който извършва плащания към държатели на инструменти, включени в собствения
капитал на инвестиционния посредник, в
случаите, в които съгласно чл. 28, 52 или 63
от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват
такива плащания към държателите на инструментите, включени в собствения капитал, се
наказва с глоба в размер от 1000 до 100 000 лв.
(6) Който в нарушение на чл. 43 от Регламент (ЕС) 2019/2033 не поддържа ликвидни
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активи, без да се засяга чл. 44 от посочения
регламент, се наказва с глоба в размер от
1000 до 100 000 лв.
(7) В случай на повторно нарушение по
ал. 1 – 6 виновното лице се наказва с глоба
в размер от 100 000 до 10 000 000 лв.
(8) За нарушения по ал. 1 – 6 на юридически лица се налага имуществена санкция
в размер от 50 000 лв. до 5 на сто от общия
годишен нетен оборот, включително брутните
приходи, състоящи се от вземания по лихви и
други подобни доходи, доходи от акции и други
ценни книжа с променлива или фиксирана
доходност, както и начислените на лицето
комисиони или такси за предходната финансова година, а при повторно нарушение се
налага имуществена санкция от 100 000 лв.
до 10 на сто от общия годишен нетен оборот,
включително брутните приходи, състоящи се
от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с
променлива или фиксирана доходност, както и
начислените на лицето комисиони или такси
за предходната финансова година.
(9) Когато лицето по ал. 8 е дъщерно дружество, за брутни приходи се приемат брутните
приходи според консолидирания счетоводен
отчет на крайното предприятие майка за
предходната финансова година.
(10) Когато стойността на реализираната
печалба или избегнатите загуби в резултат
на нарушение по ал. 1 – 6 може да бъдат
определени, на юридическото лице се налага
имуществена санкция до двойния размер на
получената печалба или избегнатите загуби
вследствие на нарушението, но не по-малко
от 5000 лв., а при повторно нарушение – не
по-малко от 10 000 лв.
(11) При определяне на административното
наказание по ал. 1 – 8 и 10 заместник-председателят взема предвид освен обстоятелствата
по чл. 296 и евентуалните системни последици
от нарушението.“
§ 73. В чл. 298 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „разпоредбите на
този закон“ се поставя запетая и се добавя
„на Регламент (ЕС) 2019/2033“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думите
„може да му причини вреди“ се добавя „или да
причини вреди на засегнати физически лица“.
§ 74. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея:
аа) в т. 28 след думите „пазарен оператор
или доставчик на услуги за докладване на
данни“ се добавя „по смисъла на чл. 2, параграф 1, т. 36а от Регламент (ЕС) № 600/2014“;
бб) точка 41 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

„41. „Одобрен механизъм за публикуване“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1,
т. 34 от Регламент (ЕС) № 600/2014.“;
вв) точка 42 се отменя;
гг) точка 43 се изменя така:
„43. „Одобрен механизъм за докладване“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1,
т. 36 от Регламент (ЕС) № 600/2014.“;
дд) в т. 44 буква „в“ се отменя;
ее) точка 68 се изменя така:
„68. „Холдинг със смесена дейност“ е предприятие майка, което не е финансов холдинг,
нито инвестиционен холдинг, нито кредитна
институция, нито инвестиционен посредник,
нито смесен финансов холдинг по смисъла
на Директива 2002/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г.
относно допълнителния надзор на кредитните
институции, застрахователните предприятия
и на инвестиционните посредници към един
финансов конгломерат и за изменение на
директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/
ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на
Съвета и директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, наричана по-нататък „Директива 2002/87/ЕО“,
и поне едно от дъщерните предприятия, на
което е инвестиционен посредник.“;
жж) точка 70 се изменя така:
„70. „Дружество за спомагателни услуги“
е предпри ятие, чи ято основна дейност е
притежаване или управление на собственост,
управление на услуги за обработка на данни
или подобна дейност, която е спомагателна
за основната дейност на един или повече
инвестиционни посредници.“;
зз) в т. 72 думите „т. 26 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се заменят с „т. 14 от Регламент
(ЕС) 2019/2033“;
ии) в т. 81, буква „г“ думите „а“ – „г“ се
заменят с „а“ – „в“;
кк) създават се т. 83 – 94:
„83. „Дилър на стоки и квоти за емисии“
е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 150 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
84. „Контрол“ е връзката меж ду предприятие майка и дъщерно предприятие по
смисъла на чл. 22 от Директива 2013/34/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 26
юни 2013 г. относно годишните финансови
отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове
предприятия и за изменение на Директива
2006/43/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на директиви 78/660/
ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (OB, L 182/19
от 29 юни 2013 г.), или счетоводните стандарти, които инвестиционният посредник е
задължен да спазва съгласно Регламент (ЕО)
№ 1606/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на
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международните счетоводни стандарти, или
подобна връзка между физическо или юридическо лице и предприятие.
85. „Спазване на капиталовия тест за групата“ е спазване от предприятие майка в група
инвестиционни посредници на изискванията
на чл. 8 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
86. „Неу трална по отношение на пола
политика за възнагражденията“ е политика
за възнагражденията, основана на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд
или за труд с равна стойност.
87. „Консолидирано състояние“ е понятие
по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 11 от Регламент (EС) 2019/2033.
88. „Група инвестиционни посредници“ е
понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 25
от Регламент (ЕС) 2019/2033.
89. „Инвестиционен холдинг“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 23 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
90. „Смесен финансов холдинг“ е понятие по смисъла на чл. 2, т. 15 от Директива
2002/87/ЕО.
91. „Инвестиционен посредник майка от
Съюза“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 56 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
92. „Инвестиционен холдинг майка от Съюза“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1,
т. 57 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
93. „Смесен финансов холдинг майка от
Съюза“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 58 от Регламент (ЕС) 2019/2033.
94. „Орган за преструктуриране“ е понятие
по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните
разпоредби на Закона за възстановяване и
преструктуриране на кредитни институции
и инвестиционни посредници.“;
б) създава се ал. 2:
„(2) По отношение на инвестиционните
посредници по чл. 9а, ал. 2, освен понятията
в ал. 1, т. 1 – 25, 27 – 67, 69, 71, 73 – 82, 86,
94, чл. 229 се прилагат и следните понятия:
1. „Холдинг със смесена дейност“ е понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 22 от
Регламент (ЕС) № 575/2013.
2. „Дружество за спомагателни услуги“ е
понятие по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 18
от Регламент (ЕС) № 575/2013.
3. „Финансова институция“ е понятие по
смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013.“
2. В § 2:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 6 и т. 7 и 8:
„6. Директива (ЕС) 2019/2177 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември
2019 г. за изменение на Директива 2009/138/
ЕО относно започването и упражняването
на застрахователна и презастрахователна
дейност (Платежоспособност II), Директива
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2014/65/ЕС относно пазарите на финансови
инструменти и Директива (ЕС) 2015/849 за
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма (ОВ, L 334/155
от 27 декември 2019 г.).
7. Директива (ЕС) 2019/878 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите
холдинги, финансовите холдинги със смесена
дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на
капитала (ОВ, L 150/253 от 7 юни 2019).
8. Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември
2019 г. относно пруденциалния надзор върху
инвестиционните посредници и за изменение
на директиви 2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/
EС, 2013/36/ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ,
L 314/64 от 5 декември 2019 г.).“;
бб) досегашната т. 6 става т. 9;
б) в ал. 2 се създава т. 9:
„9. Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември
2019 година относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за
изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010,
(ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС)
№ 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.).“
3. В § 3, ал. 2, изречение първо в началото
се добавя „По отношение на инвестиционните
посредници по чл. 9а, ал. 2“, а в изречение
второ след думата „посредници“ се добавя
„по чл. 9а, ал. 2“.
4. В § 5:
а) в ал. 1 след думите „при спазване на“
се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033 или“, а
след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014“ се
добавя „Директива (ЕС) 2019/2034 или“;
б) в ал. 2 след думите „разрешения и
одобрения“ се добавя „по Регламент (ЕС)
2019/2033“.
5. В приложението към § 1, т. 10 в раздел I,
т. 1, буква „з“ думата „дружества“ се заменя
с „предприятия“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 75. Издадените от Комисията за финансов надзор до влизането в сила на този
закон лицензи за извършване на дейност като
доставчик на услуги за докладване на данни
запазват своето действие.
§ 76. Групите от трета държава по чл. 251а,
които имат обща стойност на активите в Европейския съюз, равна на или надвишаваща
40 милиарда евро към 27 юни 2019 г., трябва
да разполагат с междинно предприятие майка
от Европейския съюз или второ междинно
предприятие майка от Европейския съюз в
срок до 30 декември 2023 г.
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§ 77. (1) Финансовите холдинги майки и
финансовите холдинги майки със смесена
дейност, спрямо които комисията е консолидиращ надзорен орган и които са учредени към
27 юни 2019 г., подават заявление за одобрение
по чл. 229а в срок до един месец от влизането
в сила на този закон.
(2) В срока по ал. 1 комисията упражнява
всички надзорни правомощия, които са є
възложени с този закон, спрямо финансовите
холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност, които подлежат на одобрение
по чл. 229а, за целите на надзора на консолидирана основа.
§ 78. Инвестиционните посредници привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца
от влизането му в сила.
§ 79. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от
2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 42 и
83 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 21 от
2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 16:
а) в т. 1 думите „5 000 000 евро“ се заменят
с „5 400 000 евро“;
б) в т. 2 и 3 думите „25 000 000 евро“ се
заменят с „26 600 000 евро“;
в) в т. 5:
аа) в буква „а“ думите „500 000 евро“ се
заменят с „600 000 евро“;
бб) в буква „б“ думите „2 500 000 евро“ се
заменят с „2 700 000 евро“.
2. В глава четвърта се създава раздел IV
с чл. 53а и 53б:
„Раздел IV
Уведомяване и платформи за сътрудничество
Уведомяване
Чл. 53а. (1) Преди издаването на лиценз
на местен застраховател, съответно на местен
презастраховател, чиято програма за дейността указва, че част от неговите дейности ще
се извършват при условията на правото на
установяване или свободата на предоставяне
на услуги в друга държава членка и че тези
дейности вероятно ще бъдат от значение
за пазара на приемащата държава членка,
комисията уведомява Европейския орган и
надзорния орган на приемащата държава
членка за това.
(2) Комисията уведомява Европейския орган и надзорния орган на приемащата държава
членка, в случай че установи влошаване на
финансовото състояние или други нововъзникващи рискове, които са породени от местен
застраховател, съответно презастраховател,
който извършва дейност при условията на
правото на установяване или свободата на
предоставяне на усл у ги в дру га държава
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членка, и които могат да имат значително
трансгранично въздействие.
(3) Когато Република България е приемаща
държава членка, комисията може да уведоми
надзорния орган на държавата членка по произход, ако има сериозни и обосновани опасения
във връзка със защитата на потребителите.
(4) В случаите по ал. 2 и 3, когато между
комисията и надзорния орган на приемащата
държава членка, съответно между комисията
и надзорния орган на държавата членка по
произход, не може да бъде постигнато решение, комисията може да отнесе въпроса
до Европейския орган и да поиска неговото
съдействие.
(5) Уведомленията по ал. 1 – 4 трябва да
са достатъчно подробни, за да бъде извършена
подходяща преценка.
(6) Уведомленията по ал. 1 – 4 не засягат
надзорните правомощия на комисията по
този кодекс.
Платформи за сътрудничество
Чл. 53б. (1) В случай на основателни опасения за неблагоприятни последици за ползвателите на застрахователни услуги комисията
може да отправи искане до Европейския
орган да създаде и да координира платформа
за сътрудничество за укрепване на обмена на
информация и за засилено сътрудничество
между съответните надзорни органи, когато
застраховател или презастраховател извършва
или възнамерява да извършва дейности, които
се основават на правото на установяване или
свободата на предоставяне на услуги, и когато:
1. тези дейности са от значение за пазара
на приемащата държава членка;
2. комисията е направила уведомление
съгласно чл. 53а, ал. 2 или 3, съответно е
получила такова уведомление от държава
членка във връзка с влошаване на финансовото състояние или други нововъзникващи
рискове, или
3. въпросът е отнесен към Европейския
орган от комисията съгласно чл. 53а, ал. 4 или
от надзорния орган на друга държава членка
съгласно чл. 152а, параграф 2 от Директива
2009/138/ЕО.
(2) Ком иси я та у час т ва в рабо тата на
платформа за сът рудничество, създа дена
от Европейския орган, и може да участва в
създаване на платформа за сътрудничество
заедно с други надзорни органи от държави
членки, когато всички те са съгласни за това.
(3) Създаването на платформа за сътрудничество от Европейския орган и/или от
надзорните органи не засяга правомощията
на комисията по този кодекс.
(4) Комисията предоставя своевременно
по искане на Европейския орган цялата информация, която е необходима за правилното
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функциониране на платформата за сътрудничество, ако такава е създадена от него.“
3. В чл. 184 се създава ал. 6:
„(6) Комисията информира Европейския
орган в съответствие с чл. 35, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 1094/2010 относно всяко
искане от застраховател, съответно презастраховател, за използване и промяна на вътрешния
модел. Комисията може да отправи искане
до Европейския орган за предоставяне на
техническа помощ съгласно чл. 8, параграф 1,
буква „б“ от Регламент (ЕС) № 1094/2010 при
разглеждане на искането по ал. 1.“
4. В чл. 192, ал. 2:
а) в т. 1 д у м и т е „пе т м и л иона лева“
се заменят с „левовата равностойност на
2 700 000 евро“;
б) в т. 2 думите „седем милиона и четиристотин хиляди лева“ се заменят с „левовата
равностойност на 4 000 000 евро“;
в) в т. 3 думите „седем милиона и двеста
хиляди лева“ се заменят с „левовата равно
стойност на 3 900 000 евро“;
г) в т. 4 думите „два милиона и четири
стотин хиляди лева“ се заменят с „левовата
равностойност на 1 300 000 евро“.
5. В чл. 252:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато комисията е орган за надзор
на група и получи искане по ал. 1, тя уведомява надзорните органи, които участват в
надзорния колегиум, и Европейския орган и
своевременно им изпраща искането заедно с
всички приложени документи. Комисията в
качеството си на член на надзорния колегиум
може да отправи искане до Европейския орган
да предостави техническа помощ съгласно
чл. 8, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС)
№ 1094/2010 по отношение на решението по
искането.“;
б) в ал. 7 изречение първо се изменя така:
„В случай че Европейският орган не вземе
решение съгласно ал. 6 в съответствие с чл. 19,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1094/2010,
окончателното решение се взема от комисията,
когато същата е орган за надзор на група.“
6. В чл. 258, ал. 6 изречение първо се
изменя така: „В слу чай че Европейският
орган не вземе решение съгласно ал. 5 в съответствие с чл. 19, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 1094/2010, окончателното решение се
взема от комисията, когато същата е орган
за надзор на група.“
7. В чл. 294, ал. 2 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
8. В чл. 493а:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията приема наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане
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на пострадало лице и за определяне размера
на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие
смъртта на пострадало лице въз основа на
методиката по чл. 535, т. 11.“;
б) алинея 5 се отменя.
9. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 31, буква „в“ думите „6 200 000
евро“ се заменят с „6 600 000 евро“, а думите
„12 800 000 евро“ се заменят с „13 600 000 евро“;
б) в § 7, ал. 1 се създава т. 12:
„12. Член 12 от Директива (ЕС) 2019/2177
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2019 г. за изменение на Директива 2009/138/ЕО относно започването и
упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност
II), Директива 2014/65/ЕС относно пазарите
на финансови инструменти и Директива (ЕС)
2015/849 за предотвратяване използването на
финансовата система за целите на изпирането
на пари и финансирането на тероризма (ОВ,
L 334/155 от 27 декември 2019 г.).“
§ 80. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17,
42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г.,
бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2:
а) в т. 1 думите „доставчиците на услуги
за докладване на данни“ се заменят с „одобрените механизми за публикуване, одобрените
механизми за докладване“;
б) в т. 5 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават, а след думите „наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/2365“
се поставя запетая и се добавя „Регламент
(ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните
посредници и за изменение на регламенти
(ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС)
№ 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1
от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2019/2033“.
2. В чл. 12, ал. 1:
а) в т. 8 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се добавя „и чл. 4, параграф 1,
т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
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б) в т. 15 накрая се поставя запетая и се
добавя „и по отношение на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми
за публикуване“.
3. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 7 думата „регистъра“ се заменя със
„съответния регистър“;
б) в т. 23 след думите „Българската народна банка“ се поставя запетая и се добавя
„министъра на финансите“, а след думите
„обмен на информация“ се поставя запетая и
се добавя „включително участие в платформи
за сътрудничество“;
в) в т. 26 след думите „Европейския банков
орган“ се поставя запетая и се добавя „както
и на предупреждения и препоръки на Европейския съвет за системен риск“;
г) създават се т. 38 и 39:
„38. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по
Регламент (ЕС) 2019/2033 и предприема мерки
във връзка с неговото прилагане;
39. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията
на компетентен орган по Регламент (ЕС)
№ 600/2014 и предприема мерки във връзка
с неговото прилагане.“
4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 1 думите „36 и 37“ се заменят с
„36 – 39“;
б) в т. 6, 7 и 16 след думите „Регламент
(ЕС) 2017/2402“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2019/2033“.
5. В чл. 17а, ал. 1 накрая се добавя „и по Закона за пазарите на финансови инструменти“.
6. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и в ал. 3 след
думите „Регламент (ЕС) 2015/760“ думите
„Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заличават, а
след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088“ се
поставя запетая и се добавя „Регламент (ЕС)
2019/2033“.
7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2088“ се поставя запетая и се
добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“.
8. В чл. 25:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 след думите „Европейската централна банка“ се поставя запетая и се добавя
„Европейската система на централните банки“;
бб) в т. 6 думите „на Европейския орган“
се заменят с „на Европейската комисия, Европейския орган“;
вв) създават се нови т. 11 и 12:
„11. пред Международния валутен фонд и
Световната банка за целите на оценките за
Програмата за оценка на финансовия сектор;
12. пред Банката за международни разплащания за целите на проу чванията на
количественото въздействие;“
гг) създава се т. 13:
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„13. пред Съвета за финансова стабилност
за целите на надзорните му функции;“
дд) досегашните т. 11 и 12 стават съответно
т. 14 и 15;
б) създава се нова ал. 7:
„(7) При условията на ал. 6 информация
може да се предоставя и на други органи
от трети държави, осъществяващи следните
задачи:
1. надзор върху финансовите институции
и финансовите пазари, включително надзор
върху финансовите субекти, лицензирани да
извършват дейност като централни контрагенти, където централните контрагенти са
признати съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС)
№ 648/2012;
2. ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници или еквивалентни
процедури;
3. надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;
4. извършване на задължителни одити на
финансови институции или на институции,
които управляват компенсаторни механизми;
5. надзор върху лица, на които е възложено
да извършват задължителни одити на счетоводните отчети на финансови институции;
6. надзор върху лица, търгуващи на пазарите
за търговия с квоти за емисии, с цел да се
осигури консолидиран преглед на финансовите
пазари и спот пазарите;
7. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с
цел да се осигури консолидиран преглед на
финансовите пазари и спот пазарите.“;
в) досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9;
г) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 3 и 7“ се заменят с „ал. 3 и 8“;
д) досегашната ал. 10 става ал. 11;
е) досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“;
ж) създават се ал. 13 и 14:
„(13) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя
на органите по ал. 1, т. 11 – 13 след изрично
искане на съответния орган и когато са спазени най-малко следните условия:
1. искането е надлежно мотивирано с оглед на специфичните дейности, изпълнявани
от искащия орган в съответствие с неговите
правомощия;
2. в искането достатъчно точно са указани
естеството, обхватът и формата на исканата
информация, както и начинът за нейното
оповестяване или предаване;
3. исканата информация е строго необходима за изпълнението на специфичните
задачи на искащия орган и не надхвърля
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нормативно установените правомощия, които
са му възложени;
4. информацията се предава или оповестява
единствено на лицата, които са пряко ангажирани с изпълнението на конкретната задача;
5. за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изисквания за опазване
на професионална тайна, които са най-малко
равностойни на изискванията по чл. 53, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни
2013 г. относно достъпа до осъществяването
на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните
институции и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни 2013 г.).
(14) В случаите на ал. 13 комисията може
да разкрие само обобщена или анонимизирана
информация, а друга информация – единствено в служебните си помещения.“
9. В чл. 27:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Таксите, както и начислените лихви
за забава върху тях са публични държавни
вземания.“;
б) алинея 5 се изменя така:
„(5) При неплащане в установения срок на
таксата за осъществяване на общ финансов
надзор комисията и нейните органи могат да
откажат предоставянето на административна
услуга на поднадзорното лице до изпълнение
на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и
разноските по образуваното изпълнително
производство по реда на ал. 7. В случаите по
изречение първо срокът за предоставянето
на услугата започва да тече от деня, следващ
датата, на която таксата е платена изцяло.“;
в) в ал. 6 след думата „възстановяване“ се
поставя запетая и се добавя „освен в определените в закона случаи“;
г) в ал. 7 думите „по ал. 1“ се заличават;
д) в ал. 8 накрая се добавя „без лихва“.
10. В чл. 27а:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Глобите и имуществените санкции, както и дължимите лихви върху имуществените
санкции са публични държавни вземания.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „Глобите и имуществените санкции“
се заменят с „Глобите, имуществените санкции и лихвите върху имуществени санкции“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) При неплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върх у
имуществени санкции комисията и нейните
органи могат да откажат предоставянето на
административна услуга на поднадзорното
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лице до изпълнение на задълженията му за
заплащане на дължимите глоби, имуществени
санкции и лихви върху имуществени санкции,
включително по образуваното изпълнително
производство по реда на ал. 2. В случаите по
изречение първо срокът за предоставянето на
услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която дължимите глоби, имуществени
санкции и лихви върху имуществени санкции
са платени изцяло.“;
г) създава се ал. 4:
„(4) Надвнесените и погрешно внесените
суми за глоби и имуществени санкции подлежат на връщане без лихва.“
11. В чл. 30, ал. 1 т. 18 се изменя така:
„18. одобрени механизми за докладване и
одобрени механизми за публикуване по чл. 1,
т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;“.
12. В глава единадесета се създава чл. 33:
„Лихва
Чл. 33. Лице, което в едномесечен срок
от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена
санкция, дължи лихва в размер на законната
лихва за периода от датата, следваща датата на
изтичането на едномесечния срок, до датата
на плащането.“
13. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 11:
„11. „Дата на плащането“ е денят, в който
преведената сума е постъпила по сметката на
Комисията за финансов надзор.“
14. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) в раздел I:
аа) в т. II:
ааа) в текста преди ред 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая
и се добавя „Регламент (ЕС) 2019/2033“;
ббб) ред 19 се отменя;
ввв) създава се ред 24а:
„
24а.

за одобрение на финансовите
холдинги и финансовите хол5000 лв.
динги със смесена дейност по
чл. 229а, ал. 1 и 2 от ЗПФИ

“
ггг) на ред 25 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се добавя „или по Регламент (ЕС)
2019/2033“;
ддд) на ред 26 накрая се добавя „или по
Регламент (ЕС) 2019/2033“;
еее) на ред 29 думите „доставчик на услуги
за докладване на данни“ се заменят с „одобрен механизъм за докладване или одобрен
механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 от
ЗПФИ“;
ж ж ж) на ред 30 думите „доставчик на
услуги за докладване на данни“ се заменят
с „инвестиционен посредник и на пазарен
оператор по чл. 208, ал. 2 от ЗПФИ“;
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бб) в т. V:
ааа) на ред 13 думите „100 лв.“ се заменят
с „200 лв.“;
ббб) на ред 15 думите „2000 лв.“ се заменят
с „5000 лв.“;
ввв) на ред 30 думите „100 лв.“ се заменят
с „200 лв.“;
ггг) на ред 34 думите „2000 лв.“ се заменят
с „5000 лв.“;
ддд) на ред 36 след думата „фондове“ се
поставя запетая и се добавя „различно от
управляващо дружество,“, а думите „200 лв.“
се заменят с „1500 лв.“;
еее) на ред 38 думите „100 лв.“ се заменят
с „200 лв.“;
б) в раздел II, т. I:
аа) на ред 7, 8 и 9 накрая се добавя „във
връзка с прилагането на Регламент (ЕС)
№ 575/2013“;
бб) създава се ред 10а:
„

10а.

от инвестиционните посредници майки от Съюза, инвестиционните холдинги майки от 5000 лв.
Съюза или смесените финансови
холдинги майки от Съюза

“
в) в раздел IV:
аа) в т. V изречение първо се изменя така:
„В случаите на оттегляне на заявлението, а
за производствата по т. II – и при постановяване на отказ от компетентния орган или
прекратяване на производството, заявителят
дължи 80 на сто от размера на съответната
такса, като остатъкът се възстановява на
заявителя без лихва;
бб) точка IX се изменя така:
„IХ. Дължимите такси се заплащат в брой
или безкасово по сметката на Комисията за
финансов надзор в Българската народна банка – Централно управление. Заплащането на
съответната такса се удостоверява с документ
за платена такса, освен ако е извършено по
електронен път.“;
вв) точка X се изменя така:
„Х. При неплащане в установения срок
на остатък от такса по раздел I във връзка с
т. III или такса по раздел II върху дължимата
сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата,
следваща датата на изтичането на срока за
плащане, до датата на плащането.“
§ 81. В Закона за ограничаване на адми
нистративното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.;
изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г.,
бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г.,
бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23,
36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от
2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82
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от 2012 г.; бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от
2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от
2018 г., бр. 17, 24, 83 и 101 от 2019 г. и бр. 21
от 2021 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1,
т. 2, в т. 3 думите „доставчик на услуги за
докладване на данни“ се заменят с „одобрен
механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона
за пазарите на финансови инструменти“.
§ 82. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77
от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г.,
бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от
2017 г., бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г., бр. 83,
94 и 102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г.,
бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 90:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Началният капитал на управляващите дружества е в съответствие с чл. 9, параграф 1,
подточка „i“, предложение първо от Регламент
(ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 ноември 2019 година относно
пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС)
№ 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от
5 декември 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/2033“, и се състои от един
или повече от елементите, посочени в чл. 26,
параграф 1, букви „а“ – „д“ от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
(ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) № 575/2013“.“;
б) в ал. 2 в изречение второ думите „чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013“
се заменят с „чл. 9, параграф 1, подточка „i“
от Регламент (ЕС) 2019/2033“, в изречение
трето думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2033“, а
в изречение четвърто след думите „чл. 26 от
Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „във
връзка с чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
в) в ал. 6 думите „една четвърт от постоянните му общи разходи за предходната финансова година“ се заменят със „сумата, изисквана
в чл. 13 от Регламент (ЕС) 2019/2033“;
г) в ал. 9 думите „по ал. 6“ се заменят със
„за целите на ал. 6“;
д) в ал. 11 след думите „чл. 26 от Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се добавя „във връзка с чл. 9
от Регламент (ЕС) 2019/2033“.
2. В чл. 197, ал. 7 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
3. В чл. 199:
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а) в ал. 2, изречение второ след думите
„капитал по изречение първо“ се добавя „е
в съответствие с чл. 9, параграф 1, подточка
„i“, предложение първо от Регламент (ЕС)
2019/2033 и“;
б) в ал. 6, изречение първо думите „ал. 1 – 5“
се заменят с „ал. 1, 2 или 3“, а в изречение
второ думите „чл. 4, параграф 1, т. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013“ се заменят с „чл. 9,
параграф 1, подточка „i“ от Регламент (ЕС)
2019/2033“;
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) Независимо от изискването на ал. 6
собственият капитал на лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове,
трябва по всяко време да бъде в размер, не
по-малък от сумата, изисквана в чл. 13 от
Регламент (ЕС) 2019/2033.“
4. В чл. 214:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Когато заявител по ал. 1 е акционерно
дружество, то може да е само с безналични
акции.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 83. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94
от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г.,
бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22,
51, 77, 98 и 106 от 2018 г., бр. 37, 42, 83, 94 и
96 от 2019 г., бр. 11, 13, 14, 18 и 64 от 2020 г.
и бр. 12 и 21 от 2021 г.) се правят се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
2. В чл. 2:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Банка (кредитна институция) е:
1. юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или дру ги
възстановими средства и предоставя кредити
или друго финансиране за своя сметка и на
собствен риск, или
2. юридическо лице, което извършва някоя
от дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона
за пазарите на финансови инструменти, което
не е дилър на стоки или квоти за емисии,
предприятие за колективно инвестиране, застраховател или презастраховател, и отговаря
на някое от следните условия:
а) общата стойност на консолидираните активи на дружеството е равна или надхвърля левовата равностойност на 30 000 000 000 евро;
б) общата стойност на активите на дружеството е по-ма лка от левовата равно
стойност на 30 000 000 000 евро и същото е
част от група, в която общата стойност на
консолидираните активи на всички дружества
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от групата, които индивидуално имат обща
стойност на активите по-малко от левовата
равностойност на 30 000 000 000 евро и които
извършват някоя от дейностите по чл. 6, ал. 2,
т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови
инструменти, е равна или надхвърля левовата
равностойност на 30 000 000 000 евро, или
в) общата стойност на активите на дружеството е по-малка от левовата равностойност
на 30 000 000 000 евро и същото е част от
група, в която общата стойност на консолидираните активи на всички дружества от
групата, извършващи някоя от дейностите
по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, е равна
или надхвърля левовата равностойност на
30 000 000 000 евро – ако консолидиращият
надзорен орган, след консултация с надзорната колегия, приеме такова решение с оглед
на потенциалната опасност от заобикаляне
на изискванията на закона и потенциалните
рискове за финансовата стабилност на Европейския съюз.“;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 след думата
„Банката“ се добавя „по ал. 1, т. 1“;
в) в ал. 5, т. 1 думите „от БНБ“ се заменят
с „по ал. 1, т. 1“;
г) създават се ал. 7 – 9:
„(7) Банка по ал. 1, т. 2 може да извършва и другите дейности по ал. 2, т. 9, ако са
включени в нейния лиценз.
(8) За целите на ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“,
когато дружеството е част от група от трета
държава, общата стойност на активите на
всеки клон на групата от трета държава, лицензирани да осъществяват дейност в държава
членка, се включва в комбинираната обща
стойност на активите на всички дружества
от групата.
(9) Ра з п о р ед б и т е н а ч л . 29 б, ч л . 32 ,
ч л. 45 – 4 6, ч л. 51 – 61, ч л. 62 , ч л. 68 и
чл. 126 – 130 не се прилагат за банките по
ал. 1, т. 2.“
3. В чл. 3:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 думите „кредитна
инстит у ци я и инвестиционен посредник“
се заменят с „институция и индустриален
холдинг“;
бб) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2, 6 – 8, 10 – 13;
2. придобиване на дялови участия;“
б) в ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Финансова институция е и инвестиционен
посред н и к , фи на нсов хол д и н г, фи на нсов
холдинг със смесена дейност, инвестиционен
холдинг, платежна институция, дружество за
електронни пари и управляващо дружество.“
4. В чл. 13, ал. 1 думите „банкова дейност“
се заменят с „дейност като банка по чл. 2,
ал. 1, т. 1“.
5. Създава се чл. 13а:
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„Чл. 13а. (1) Инвестиционен посредник,
получил лиценз за извършване на дейност по
чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на
финансови инструменти, подава заявление за
издаване на лиценз за банка по чл. 2, ал. 1,
т. 2 най-късно до деня, в който:
1. средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от 12 последователни
месеца, е равен или надвишава левовата
равностойност на 30 000 000 000 евро, или
2. средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от 12 последователни
месеца, е по-малък от 30 000 000 000 евро
и дружеството е част от група, в която общата стойност на консолидираните активи
на всички дружества от групата, които имат
и н д и ви д уа л но общ ра змер на а к т и ви т е,
по -ма л ък о т левовата ра внос т ой нос т на
30 000 000 000 евро, и които извършват някоя
от дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, е
равен или надвишава левовата равностойност
на 30 000 000 000 евро, и двете изчислени
като средна стойност за период от 12 последователни месеца.
(2) Заявлението за издаване на лиценз
се подава в писмена форма и към него се
прилагат данните и документите по чл. 13,
ал. 2, т. 1, 3 – 6, 8 и 10, както и информация
относно спазването на изискванията на чл. 13,
ал. 2, т. 7, изречение първо, чл. 14, ал. 3, т. 6,
10 – 12 по отношение на акционерите, които
притежават квалифицирано дялово участие,
а в случай че няма такива акционери – за
20-те най-големи акционери. Разпоредбите на
чл. 13, ал. 4 – 6 и чл. 14, ал. 1, 3 и 4, чл. 15 и
16 се прилагат съответно.
(3) Преди да се произнесе по заявлението,
БНБ взема предвид оценката на Комисията за
финансов надзор за спазването на надзорните изисквания от страна на инвестиционния
посредник, както и всяка друга информация,
която е предоставена от Комисията за финансов надзор и е от значение за издаването на
лиценз. Информацията по изречение първо
се предоставя от Комисията за финансов надзор в срок до 10 работни дни от писменото
искане на БНБ.
(4) Българската народна банка уведомява
незабавно Комисията за финансов надзор за
решението по заявлението за издаване на
лиценз по ал. 1.“
6. В чл. 29б, ал. 2, изречение второ след
думите „платежна институция“ се поставя
запетая и се добавя „дружество за електронни пари“.
7. В чл. 36:
а) в ал. 1 се създава т. 8:
„8. установи, че банка извършва само услуги
и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от Закона
за пазарите на финансови инструменти и за
период от 5 последователни години средната
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стойност на нейните общи активи е под праговете по чл. 2, ал. 1, т. 2.“;
б) в ал. 5 след думите „с акта за отнемане
на лиценза“ се поставя запетая, добавя се „с
изключение на случаите по ал. 1, т. 8“ и се
поставя запетая;
в) създава се нова ал. 6:
„(6) Едновременно с откриване на производство за отнемане на лиценз по ал. 1, т. 8
БНБ предоставя 14-дневен срок на банката, в
който да заяви дали възнамерява да продължи
да извършва дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
като инвестиционен посредник, в който случай представя в БНБ копие от заявлението
до Комисията за финансов надзор. Банката
може да продължи да извършва дейностите
по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на
финансови инструменти до получаването на
лиценз от Комисията за финансов надзор.
Българската народна банка отнема лицензa
на основание ал. 1, т. 8 след получаване на
уведомление за решението на Комисията за
финансов надзор по чл. 19а, ал. 5 от Закона
за пазарите на финансови инструменти.“;
г) в ал. 7 думите „лиценза по“ се заменят
с „лиценза на банка по чл. 2, ал. 1, т. 1 на
основание“;
д) създават се ал. 8 и 9:
„(8) С отнемането на лиценза на банка по
чл. 2, ал. 1, т. 2 на основание ал. 1, т. 2 – 6
или ал. 3 дейността се прекратява и се извършва ликвидация по реда на Търговския
закон. Разпоредбите на чл. 29, ал. 1, 2 и 4 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
се прилагат съответно. До заличаването на
дружеството от търговския регистър могат
да се извършват проверки и да се прилагат
надзорни мерки по чл. 103.
(9) Алинея 8 се прилага и в случаите, когато банката по чл. 2, ал. 1, т. 2 не е подала
заявление за извършване на дейност като
инвестиционен посредник в срока по ал. 6,
както и при отказ от издаване на лиценз по
чл. 19а от Закона за пазарите на финансови
инструменти.“
8. В чл. 37, ал. 1 думите „чл. 36, ал. 1 или
3“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 3
или 9“.
9. В чл. 92д:
а) в ал. 2, т. 5 думите „и инвестиционните
посредници“ се заличават;
б) в ал. 5 думите „чл. 54 и 58 от Директива
2004/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите
на финансови инструменти, за изменение на
директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета“ се заменят
с „дял IV, глава 1, раздел 2 от Директива
(ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент
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и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно
пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви
2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/
ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64
от 5 декември 2019 г.)“.
10. В чл. 101а се създава ал. 7:
„(7) За целите на този член понятието
„институция“ включва и инвестиционен посредник.“
11. В чл. 103, ал. 1, т. 22 думите „т. 3“ се
заличават.
12. В чл. 124 ал. 3 се изменя така:
„(3) Ликвидаторът разпределя набраните
средства в производството по ликвидация на
банка по чл. 2, ал. 1, т. 1 по реда на чл. 94,
ал. 1, т. 1 – 8 от Закона за банковата несъстоятелност, а на банка по чл. 2, ал. 1, т. 2 – по
реда на чл. 271 и 272 от Търговския закон.“
13. В чл. 125, ал. 4 накрая се добавя „по
отношение на банките по чл. 2, ал. 1, т. 1 и
по реда на Търговския закон по отношение
на банките по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
14. В чл. 126 след думата „банка“ се добавя
„по чл. 2, ал. 1, т. 1“, а думите „чл. 36, ал. 1
или ал. 3“ се заменят с „чл. 36, ал. 1, т. 1 – 7
или ал. 3“.
15. В чл. 152б, ал. 1 след думата „нарушение
по“ се добавя „чл. 13а, ал. 1“.
16. В § 4 от допълнителните разпоредби в
ал. 1 думите „и инвестиционните посредници,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО“ се заменят със „за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви
2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, на Директива (ЕС)
2019/2034 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните
посредници и за изменение на директиви
2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/
ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64 от
5 декември 2019 г.)“.
§ 84. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 91 и
103 от 2017 г., бр. 20 и 22 от 2018 г., бр. 33 и
83 от 2019 г., бр. 12 от 2021 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 48
от 2021 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Този закон не се прилага за банките
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за кредитните
институции.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби в
т. 12 думите „и инвестиционните посредници“
се заличават.
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§ 85. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62
от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97
от 2017 г., бр. 15, 20 и 106 от 2018 г., бр. 37 от
2019 г. и бр. 12 от 2021 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „и инвестиционните посредници“ се заличават.
2. В чл. 28б, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя
„съответно по чл. 11, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и
на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните
посредници и за изменение на регламенти (ЕС)
№ 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014
и (ЕС) № 806/2014 (OB, L 314/1 от 5 декември
2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2019/2033“, за инвестиционните посредници
по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти“ и се поставя запетая.
3. В чл. 29:
а) в ал. 4, т. 1 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се поставя запетая и се добавя
„съответно по чл. 11, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на
финансови инструменти“ и се поставя запетая;
б) в ал. 6, т. 12 след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се
добавя „съответно за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти – изразени като
процентен дял от приложимото изискване по
чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033,
умножено по 12,5“.
4. В чл. 30, ал. 6 след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се добавя „съответно за инвестиционните посред
ници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти – изразени като
процентен дял от приложимото изискване по
чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033,
умножено по 12,5“.
5. В чл. 38, т. 8 думите „съответно от Комисията“ и запетаята пред тях се заличават.
6. В чл. 44, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се
добавя „на Регламент (ЕС) 2019/2033“.
7. В чл. 55а думите „органа по чл. 2 за целите на чл. 55 и чл. 106 се определят с наредба
на БНБ“ се заменят със „за целите на чл. 55
и 106 от органа по чл. 2, съответно по чл. 3,
се определят с наредба на БНБ, съответно
на Комисията“.
8. В чл. 62, ал. 2, т. 6 накрая се добавя
„или Регламент (ЕС) 2019/2033“.
9. В чл. 69, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се добавя „съответно
за инвестиционните посредници по чл. 9а,
ал. 1 от Закона за пазарите на финансови
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инструменти – изчислена в съответствие с
приложимото изискване по чл. 11, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2019/2033, умножено по
12,5, и“.
10. В чл. 69а, ал. 17, т. 3 думите „чл. 276,
ал. 3“ се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“.
11. В чл. 69б:
а) в ал. 1, т. 2 след думите „Директива
2013/36/ЕС“ се добавя „на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
достъпа до осъществяването на дейност от
кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции,
за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за
отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/
ЕО (OB, L 176/338 от 27 юни 2013 г.), наричана
по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“;
б) в ал. 5 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят
с „чл. 276, ал. 1, т. 11“.
12. В чл. 69в:
а) в ал. 1, т. 1:
аа) в буква „а“ след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се
добавя „съответно на изискванията по чл. 11,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033 за
инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1
от Закона за пазарите на финансови инструменти“, а думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят
с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
бб) в буква „б“ след думите „Регламент
(ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая и се
добавя „съответно в чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона
за пазарите на финансови инструменти“, а
думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276,
ал. 1, т. 11“;
б) в ал. 5, т. 2 думите „чл. 276, ал. 3“ се
заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
в) в ал. 6 след думите „Закона за пазарите
на финансови инструменти“ се добавя „за
инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 2
от същия закон“;
г) в ал. 9 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се поставя запетая и се добавя
„съответно Регламент (ЕС) 2019/2033“.
13. В чл. 69д:
а) в ал. 1, т. 1:
аа) в буква „а“ след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се поставя запетая и се добавя
„съответно посочени в чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона
за пазарите на финансови инструменти“, а
думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276,
ал. 1, т. 11“;
бб) в буква „б“ след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се поставя запетая и се добавя
„съответно посочено в чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033 за инвестиционните посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона
за пазарите на финансови инструменти“, а
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думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят с „чл. 276,
ал. 1, т. 11“;
б) в ал. 5 думите „чл. 276, ал. 3“ се заменят
с „чл. 276, ал. 1, т. 11“;
в) в ал. 6 думите „чл. 11, ал. 5“ се заменят
с „чл. 11, ал. 7“;
г) в ал. 9 след думите „Регламент (ЕС)
№ 575/2013“ се добавя „или Регламент (ЕС)
2019/2033“.
14. В чл. 69е, ал. 5 думите „чл. 276, ал. 3“
се заменят с „чл. 276, ал. 1, т. 11“.
15. В чл. 71, ал. 11, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) № 575/2013“ се поставя запетая
и се добавя „съответно за инвестиционните
посредници по чл. 9а, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти – от приложимото изискване по чл. 11, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/2033, умножено по 12,5“.
16. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 15 се изменя така:
„15. „Инвестиционен посредник“ е инвестиционен посредник, който съгласно чл. 4,
параграф 1, т. 22 от Регламент (ЕС) 2019/2033 е:
1. получил лиценз при условията и по реда
на Закона за пазарите на финансови инструменти и към който се прилага изискването за
начален капитал, предвидено в чл. 10, ал. 1
от същия закон;
2. о т д ру га д ържа ва ч ленка, пол у чи л
лиценз за предоставяне на инвестиционни
услуги и за извършване на инвестиционни
дейности съгласно националното си законодателство, въвеждащо Директива 2014/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от 15
май 2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Директива
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB,
L 173/349 от 12 юни 2014 г.), и към който се
прилага изискването за начален капитал,
предвидено в чл. 9, параграф 1 от Директива
(ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно
пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви
2002/87/EО, 2009/65/EО, 2011/61/EС, 2013/36/
ЕС, 2014/59/EС и 2014/65/ЕС (ОВ, L 314/64
от 5 декември 2019 г.).“
§ 86. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26
и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21,
30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г.,
бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от
1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28
от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и
133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25
от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18,
86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27,
46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57,
68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и
104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г.,
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бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77
от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54,
61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от
2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7,
15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от
2019 г. и бр. 13, 28, 44, 64, 107 и 109 от 2020 г.)
в чл. 187, ал. 2 думите „и инвестиционните
посредници“ се заличават, а след думите
„Директива 2003/71/ЕО (OB, L 168/12 от 30
юни 2017 г.)“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г.
относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013,
(ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (OB, L
314/1 от 5 декември 2019 г.)“.
§ 87. В Закона за а дминист рат ивни т е
нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110
от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51,
67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61
и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79
от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51,
59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г.,
бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и
77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от
2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г.,
бр. 63 и 101 от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г.,
бр. 83 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 109 от 2020 г.
и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 34, ал. 1, изречение
второ думите „Регламент (ЕС) № 596/2014 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и
за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на
Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.)“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 88. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 от
2012 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33,
42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17, 83, 94 и
102 от 2019 г., бр. 26, 28 и 64 от 2020 г., бр. 12
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и 21 от 2021 г. и бр. 16 от 2022 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 145, ал. 6 в текста преди т. 1 думите
„и инвестиционните посредници“ се заличават.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби
в т. 54, буква „б“, подбуква „бб“ думите „и
инвестиционните посредници“ се заличават.
§ 89. В Закона за независимия финансов
одит (обн., ДВ, бр. 95 от 2016 г.; изм., бр. 15
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 18, 28 и 105 от
2020 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби в
т. 42 думите „и инвестиционните посредници“
се заличават.
§ 90. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40
и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12,
22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от
2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15,
91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96,
101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107
и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г. и бр. 8,
14 и 17 от 2022 г.) в § 1 от допълнителните
разпоредби в т. 86 думите „и инвестиционните
посредници“ се заличават.
§ 91. В Закона за киберсигурност (обн., ДВ,
бр. 94 от 2018 г.; изм., бр. 69 и 85 от 2020 г. и
бр. 15 от 2022 г.) в приложение № 1 към чл. 4,
ал. 1, т. 2 в сектор „Банково дело“ думите „и
инвестиционните посредници“ се заличават.
§ 92. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.;
изм., бр. 17, 37, 42 и 94 от 2019 г., бр. 13 от
2020 г. и бр. 12 от 2021 г.) в чл. 8 думите „и
инвестиционните посредници“ се заличават.
§ 93. В Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати (обн., ДВ,
бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 52 от 2007 г., бр. 77
и 105 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 102 от 2015 г., бр. 95 от 2016 г.,
бр. 95 и 103 от 2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) в
§ 1 от допълнителните разпоредби в т. 19 се
правят следните изменения:
1. В буква „а“ думите „и инвестиционните
посредници“ се заличават.
2. В буква „в“ думите „чл. 10, ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти,
съответно на“ се заличават.
§ 94. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 79, т. 1, 4 и т. 9, буква „а“,
които влизат в сила от 19 октомври 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 17 март 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по въп
росите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Христинка Илийчева Иванова за
член на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 23 март 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1996

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транс
порт и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Тихомир Гочев Тенев за член на
Комисията по транспорт и съобщения.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 23 март 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1997

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма
на Народното събрание по въпросите на
Европейския съюз (2022 г.)
Народното събрание на основание чл. 105,
ал. 4 от Конституцията на Република България
и чл. 115, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите
на Европейския съюз (2022 г.):
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2022 г.)
Народното събрание, като се ръководи от:
– приноса на националните парламенти за
доброто функциониране на Съюза, утвърден
в чл. 12 от Договора за Европейския съюз,
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както и ролята им за формулирането на европейските политики;
– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския
законодателен процес;
– стремежа за активно участие на наци
оналните парламенти в процеса по справяне
с негативните социални и икономически последици, следствие от пандемията, породена
от COVID-19;
– значимостта на мерките за засилване на
икономическата, социалната и териториалната
кохезия като предпоставка за изграждането на
по-издръжлив и устойчив Европейски съюз;
– значението на европейските актове за
социално-икономическото развитие на Република България за постигане на дигитална и
климатична трансформация и изграждане на
по-справедливо, по-устойчиво и по-сплотено
общество в съответствие с Европейския зелен
пакт 2030, Програмата на ООН до 2030 г. и
Парижкото споразумение относно изменението на климата,
реши да упражни правомощията си по
чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като подложи на процедурата
по парламентарно наблюдение и контрол по
глава Х, от чл. 115 до чл. 118 включително,
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание проектите на актове
в следните приоритетни области:
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ
I. Пакет за нулево замърсяване
1. Преразглеж дане на Регламен т (ЕО)
№ 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането.
2. Преразглеждане на законодателството
на ЕС относно качеството на атмосферния
въздух.
II. Пакет от мерки в областта на климата
3. Преглед на правилата на ЕС относно
флуорираните парникови газове.
4. Рамка на ЕС за хармонизирано измерване
на емисиите от транспорта и логистиката.
5. Преглед на стандартите за емисиите на
CO 2 от тежкотоварни превозни средства.
6. Сертифициране на поглъщанията на
въглерод.
III. Кръгова икономика
7. Инициатива относно правото на поправка.
IV. Пакет относно пластмасите
8. Мерки за намаляване на изпускането на
пластмасови микрочастици в околната среда.
V. Биологично разнообразие и „От фермата
до трапезата“
9. Устойчива употреба на пестициди – преразглеждане на правилата на ЕС.
ЕВРОПА, ПОДГОТВЕНА ЗА ЦИФРОВАТА
ЕРА
I. Киберустойчивост

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

10. Европейски законодателен акт за киберустойчивост.
II. Полупроводници
11. Европейски законодателен акт за чиповете.
III. Иновативно и устойчиво космическо
пространство
12. Изграждане на базирана в космоса
глобална система за сигурна комуникация.
13. Стратегия на ЕС за управление на
космическия трафик (незаконодателна инициатива).
IV. Цифрово образование и умения
14. Препоръка за подобряване на предо
ставянето на цифрови умения в образованието
и обучението (незаконодателна инициатива).
15. Препоръка относно факторите, благоприятстващи цифровото образование (незаконодателна инициатива).
V. Единен пазар
16. Инструмент в подкрепа на единния
пазар в извънредни ситуации.
VI. Мултимодална цифрова мобилност
17. Цифровите услуги за мултимодална
мобилност.
ИКОНОМИКА В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА
I. Защита на работниците
18. Защита на работниците от рискове,
свързани с експозиция на азбест по време
на работа.
II. Малки и средни предприятия
19. Улесняване на достъпа на малките и
средните предприятия до капитал.
III. Незабавни плащания
20. Инициатива относно незабавните плащания в ЕС.
IV. Задълбочаване на съюза на капиталовите пазари
21. Инициатива за хармонизиране на някои
аспекти на материалното право в областта на
производствата по несъстоятелност.
V. Справедливо данъчно облагане
22. Предложение относно прилагането на
глобалното споразумение на ОИСР относно
преразпределянето на правата на данъчно
облагане.
ПО-СИЛНА ЕВРОПА НА СВЕТОВНАТА
СЦЕНА
23. Изменение на Блокиращия регламент.
24. Нова стратегия за международен ангажимент в областта на енергетиката (незаконодателна инициатива).
25. Съвместно съобщение относно партньорство в Персийския залив (незаконодателна
инициатива).
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
НИ НАЧИН НА ЖИВОТ
I. Предварителна информация за пътниците
26. Задължение на превозвачите да предоставят предварителна информация за пътниците.
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II. Реципрочен достъп до информация,
свързана със сигурността
27. Рамка за реципрочен достъп до информация, свързана със сигурността, за служителите на първа линия между ЕС и ключови
трети държави с цел противодействане на
общите заплахи за сигурността.
III. Скрининг за ракови заболявания
28. Актуализиране на препоръката относно
скрининга за ракови заболявания (незаконодателна инициатива).
IV. Пакет от документи в областта на
образованието
29. Европейска стратегия за университетите
(незаконодателна инициатива).
30. Изграждане на мостове за ефективно
сътрудничество в областта на европейското
висше образование (незаконодателна инициатива).
НОВ ТЛАСЪК ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕ
МОКРАЦИЯ
31. Законодателен акт за свободата на
медиите.
32. Инициатива относно т рансфера на
наказателни производства.
33. Признаване на родителството между
държавите членки.
34. Засилване на ролята и независимостта
на органите по въпросите на равенството.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 24 март 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
2050

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 24 МАРТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 476 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бю
джета на Министерството на енергетиката
за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2021 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и за изпълнение на Програмата за компенсиране на непредвидените
разходи на дружествата от отрасъл ВиК за
потребена електрическа енергия за 2021 г.“
се заменят със „за изпълнение на Програмата за компенсиране на непредвидените
разходи на дружествата от отрасъл ВиК за
потребена електрическа енергия за 2021 г. и
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за изпълнение на Програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени
в студентски общежития, стопанисвани от
държавните висши училища и „Студентски
столове и общежития“ – ЕА Д, за периода
октомври 2021 г. – декември 2021 г.“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Средствата по Програмата за подпомагане на студенти и докторанти, настанени в
студентски общежития, стопанисвани от държавните висши училища и „Студентски столове
и общежития“ – ЕАД, за периода октомври
2021 г. – декември 2021 г., се предоставят на
„Студентски столове и общежития“ – ЕАД, и
на държавните висши училища, стопанисващи
студентски общежития, съгласно сключено
споразумение между Министерството на образованието и науката и Министерството на
енергетиката.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2053

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 24 МАРТ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
предоставяне на речни информационни услуги
по вътрешните водни пътища на Република
България, приета с Постановление № 329 на
Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 3
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2014 г., бр. 33
от 2015 г., бр. 59 от 2018 г. и бр. 86 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 8, ал. 2 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. Създава се т. 10:
„10. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744
на Комисията от 17 септември 2019 г. относно
техническите спецификации за електронно
корабно докладване при вътрешното корабоплаване и за отмяна на Регламент (ЕС)
№ 164/2010 (ОВ, L 273/1 от 2019 г.).“
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2054
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 24 МАРТ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 185 на
Министерския съвет от 2011 г. за изменение
на Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на земеделието
и храните (обн., ДВ, бр. 52 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби числото „50“ се заменя със „120“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2055

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 24 МАРТ 2022 Г.

за определяне размера на минималната ра
ботна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 април
2022 г. размер на минималната месечна работна
заплата за страната 710 лв. и на минималната
часова работна заплата 4,29 лв. при нормална
продължителност на работното време 8 часа
и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49,
80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от
2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г.,
бр. 1 и 103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г.,
бр. 107 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от
2020 г. и бр. 102 от 2021 г.) думите „650 лв. от
1 януари 2021 г.“ се заменят със „710 лв. от
1 април 2022 г.“.
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с
Постановление № 129 на Министерския съвет
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от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм.
и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от
2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5,
93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103
от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.), в приложение
№ 1 към чл. 3, ал. 2 и в приложение № 2 към
чл. 4 навсякъде числата „650“, „660“, „665“,
„670“, „675“, „680“, „685“, „690“, „695“ и „700“
се заменят със „710“.
§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на утвърдените по бюджетите им
разходи.
§ 4. До приемането на Националния план за
действие по заетостта за 2022 г. субсидираното
от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна
заплата по насърчителната мярка по чл. 55в
от Закона за насърчаване на заетостта и по
програми за заетост по Закона за насърчаване
на заетостта, се определя от 1 април 2022 г.
в размер 710 лв. за пълен работен месец при
осемчасов работен ден и 4,29 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 април 2022 г.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
2056

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националната
служба за съвети в земеделието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, редът на дейността, функциите, организацията на работа и числеността на персонала
на Националната служба за съвети в земеделието, наричана по-нататък „службата“, и на
нейните административни звена.
Чл. 2. (1) Службата е юридическо лице на
бюджетна издръжка, второстепенен разпореди-
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тел с бюджет по бюджета на Министерството
на земеделието със седалище в София, както
и с териториални звена в страната.
(2) Сл у жбата е а дминист раци я, която
подпомага изпълнителния директор при осъществяване на правомощията му, осигурява
технически дейността му и извършва дейности
по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(3) Службата се представлява от изпълнителен директор или от оправомощени от него
длъжностни лица.
Чл. 3. (1) Службата извършва спомагателна
дейност в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост и подпомага
министъра на земеделието при провеждане на
държавната политика в областта на Системата
за знания и иновации в селското стопанство
по отношение на съветите в земеделието.
(2) Службата предоставя консултантски
услуги, актуална информация и техническа
помощ на земеделските стопани за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие
в Република България.
(3) При осъществяване на своята дейност
службата периодично публикува актуална
информация съгласно чл. 15 от Закона за
достъп до обществена информация.
(4) Службата организира дейностите по
предложенията, сигналите, жалбите и молбите
на граждани и юридически лица по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Службата осъществява цялостно управление на качеството на дейността си за
ефективно и ефикасно постигане на стратегическите и ежегодните цели, включително
чрез системи за управление на качеството.
Чл. 4. (1) Службата участва в Системата
за съвети в земеделието по чл. 10, ал. 1 на
Закона за подпомагане на земеделските производители, като предоставя на земеделските
стопани съвети съгласно чл. 12, параграфи 2
и 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно финансирането, управлението
и мониторинга на общата селскостопанска
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/20 08 на Съвета (ОВ, L 347/549 от
20 декември 2013 г.).
(2) Предоставянето на съвети от службата
се финансира от националния бюджет, по схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика и от други финансови източници.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР
Чл. 5. (1) Службата се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
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(2) Договорът с изпълнителния директор
на службата се сключва, изменя и прекратява
от министъра на земеделието.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на
службата:
1. ръководи, координира и контролира
цялостната дейност на службата;
2. определя и ръководи в стратегически
и оперативен план изпълнението на целите
на службата на основата на стратегическите и програмните документи в областта на
съветническата дейност в земеделието и в
съответствие с националните закони и подзаконовите нормативни актове;
3. определя и ръководи в стратегически и
оперативен план изпълнението на дейностите
на службата, свързани с нейното участие в
Системата за знания и иновации в селското
стопанство по отношение на съветите в земеделието;
4. представл ява сл у жбата пред всичк и
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
5. представя на министъра на земеделието
ежегоден доклад за дейността на службата;
6. представя на министъра на земеделието
за утвърждаване проект на бюджет на службата и отчет за изпълнението му;
7. осъществява правомощия като орган
по назначаване на държавните служители по
Закона за държавния служител и правомощия
на работодател по трудово правоотношение
по Кодекса на труда, в т.ч. и на експертите
извън утвърдената численост на персонала, при
спазване на разпоредбите на Постановление
№ 185 на Министерския съвет от 2011 г. за
изменение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 52 от
2011 г.; доп., бр. 29 от 2015 г.);
8. утвърждава числеността и длъжностното
разписание на службата, определя индивидуалния размер на възнагражденията и други
плащания и допълнителни възнаграждения
на персонала в съответствие с изискванията
на нормативните актове;
9. отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички структури,
програми, дейности и процеси при спазване
на принципите за законосъобразност, добро
финансово управление и прозрачност;
10. управлява предоставените на службата
имоти и вещи;
11. е публичен възложител за възлагане
на обществени поръчки в съответствие с
действащото законодателство в рамките на
своята компетентност;
12. командирова служителите на службата
в страната и в чужбина;
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13. сключва, изменя и прекратява договори, необходими за дейността на службата,
съобразно своите правомощия;
14. назначава дисциплинарен съвет и налага
дисциплинарни наказания на назначените от
него служители;
15. е администратор на лични данни и
осъществява дейности по законосъобразното
прилагане на нормативните актове в областта
на защитата на данните и в съответствие
с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното дви жение на так ива
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.);
16. носи отговорност за мрежовата и информационната сигурност в обхвата на Наредбата
за минималните изисквания за мрежова и
информационна сигурност;
17. ръководи дейността на лицензирания
от Националната агенция за професионално
образование и обучение Център за професионално обучение към службата;
18. изпълнява и други функции, възложени
му с нормативен акт или с акт от министъра
на земеделието.
(2) При упражняване на правомощията си
изпълнителният директор издава заповеди,
утвърждава вътрешни правила и инструкции,
свързани с дейността на службата.
(3) При осъществяване на своята дейност
изпълнителният директор може да създава
съвети като експертни консултативни звена
за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение
на конкретни задачи.
Чл. 7. (1) Функциите на изпълнителния
директор в негово отсъствие се изпълняват
от определен от него с писмена заповед
служител.
(2) Изпълнителният директор може да
делегира правомощия на определени от него
лица с писмена заповед.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Службата е организирана в обща
и специа лизирана админист раци я, които
подпомагат изпълнителния директор при
изпълнение на правомощията му.
(2) Общата численост на службата е посочена в приложението.
Чл. 9. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-финансова
дейност“.
Чл. 10. (1) Специа лизи раната а дминистрация е организирана в Главна дирекция
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„Съвети в земеделието“ с две териториални
звена със статут на дирекции – „Териториални областни офиси“ и „Мобилни общински
офиси“, и отдели.
(2) В дирекция „Териториални областни
офиси“ са обособени 27 териториални областни офиса, обслужващи територията на
съответната административна област, като
двете области с административен център град
София се обслужват от един териториален
областен офис.
(3) В дирекция „Мобилни общински офиси“
са обособени 28 общински офиса с териториален обхват съгласно одобреното проектно предложение на службата по подмярка
2.2. „Създаване на консултантски услуги“
по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги
по управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)
2014 – 2020 г.
(4) Дейността на всеки териториален областен офис по ал. 2 и всеки мобилен общински
офис по ал. 3 се координира от експерт, определен със заповед на изпълнителния директор.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява
административно ръководство на службата.
(2) Главният секретар се назначава от
изпълнителния директор, който утвърждава
неговата длъжностна характеристика.
(3) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. координира и контролира административните звена на службата за точното спазване на нормативните актове и на законните
разпореждания на изпълнителния директор;
2. осъществява контрол при планирането и
постигането на стратегическите и ежегодните
цели на администрацията и отчетността при
изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
3. координира оперативното взаимодействие с администрациите на другите органи на
изпълнителната и на държавната власт, както
и с неправителствените организации;
4. координира и контролира осъществяването на административното обслужване в
службата;
5. координира и контролира дейността по
предоставянето на информация на граждани,
юридически лица и органи на държавна власт;
6. координира и контролира административната дейност по приемане и обработване
на постъпили сигнали, жалби и предложения
от юридически и физически лица;
7. контролира работата с док у менти и
тяхното съхранение;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
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9. контролира провеждане на атестирането на служителите в администрацията и
обучението им;
10. координира и контролира стопанисването и ползването на предоставените на
службата недвижими имоти и движими вещи;
11. контролира спазването на кодекса на
поведение и етичните правила на службата
и процедурите на разглеждане на постъпили
сигнали за конфликт на интереси и други
нарушения на служебните задължения;
12. отчита се пред изпълнителния директор;
13. изпълнява и други дейности, възложени
му от изпълнителния директор.
(4) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от определен от изпълнителния директор служител с
писмена заповед.
Раздел III
Финансов контрольор
Чл. 12. (1) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор
и е на пряко подчинение на изпълнителния
директор на службата.
(2) Финансовият контрольор осъществява
своята дейност съгласно Закона за финансово
управление и контрол и указанията на министъра на финансите и дирекция „Вътрешен
одит“ към министъра на земеделието.
(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при осъществяването на цялостната дейност
на службата, като писмено изразява мнение
относно законосъобразността на:
1. решенията или действията, свързани с
разходване на средства, включително поемане
на задължение и извършване на разход;
2. решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на службата, включително отдаване под наем
с цел получаване на приходи;
3. други решения, от които се пораждат
права, съответно задължения, за службата
и/или за нейните служители.
(4) Финансовият контрольор не може да
съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно Закона
за финансово управление и контрол.
(5) При осъществяването на предварителни я контрол финансови ят контрольор
изразява мнение за законосъобразността на
предстоящите решения и действия, свързани
с финансовата дейност на службата.
Раздел IV
Защита на личните данни
Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на
службата със заповед определя длъжностно
лице, което да отговаря за защита на личните
данни.
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(2) Лицето по ал. 1 осъществява дейности
по организиране и прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и
в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/
ЕО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.) (Регламент
2016/679) и Закона за личните данни.
(3) Длъжностното лице по защита на личните данни:
1. контролира и наблюдава спазването на
правилата за защита на данните и осигурява
политиката за защита на данните в службата;
2. информира и консултира изпълнителния
директор и служителите за задълженията им,
произтичащи от Регламент 2016/679 и Закона
за защита на личните данни и от други нормативни актове, регламентиращи защитата
на личните данни;
3. информира и дава препоръки относно
съответствието на обработване на личните
данни с установените изисквания;
4. осъществява сътрудничество с Комисията за защита на личните данни и е контактна
точка за Комисията за защита на личните
данни по въпроси, свързани с обработването
на личните данни;
5. подпомага организирането на обработването на данните в съответствие с приложимите правила за защита на данните съобразно
целите на обработването;
6. извършва вътрешен анализ на дейностите
по обработване на личните данни;
7. отчита рисковете, свързани с операциите
по обработване на данните, като се съобразява
с естеството, обхвата, контекста и целите на
обработването;
8. участва при изготвянето на вътрешни
процедури и документи, свързани със защита
на данните;
9. предлага насоки относно оценките на
риска, противодействието и оценката на
въздействието върху защитата на данните в
службата;
10. предприема действия в рамките на
своята компетентност по подадени заявления,
жалби и сигнали;
11. организира и контролира воденето на
регистрите на дейностите по обработване на
личните данни;
12. изпълнява и други задачи, които произтичат от нормативни актове, регламентиращи
защитата на данните, или са възложени от
изпълнителния директор на службата в тази
област.
Раздел V
Мрежова и информационна сигурност
Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на
службата със заповед определя служител
или административно звено, отговарящо за
мрежовата и информационната сигурност.
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(2) Служителят по ал. 1 в изпълнение
на задачите, възложени му със Закона за
киберсигурност и Закона за електронното
управление и с подзаконовите нормативни
актове по прилагането им:
1. координира дейностите, които са свързани с постигане на високо ниво на мрежова
и информационна сигурност, и с целите, заложени в политиката на службата;
2. участва в изготвянето, поддържането
и развитието на политиките за мрежовата и
информационната сигурност и документираната информация;
3. участва в поддържането и развитието
на Системата за управление на сигурността
на информацията съгласно международния
стандарт ISO 27001;
4. консултира ръководството на службата
във връзка с информационната сигурност;
5. периодично (най-малко веднъж в годината) изготвя доклади за състоянието на
мрежовата и информационната сигурност в
службата и ги представя на изпълнителния
директор;
6. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
7. организира проверки на плановете за
справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия
или други форсмажорни обстоятелства, които
биха причинили прекъсване на предоставяните от службата услуги, и ги актуализира
при необходимост;
8. поддържа връзки с други администрации,
организации и експерти, работещи в областта
на информационната сигурност;
9. следи за правилното водене на регистъра
на инцидентите и организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната
сигурност за откриване на причините за тях и
предприемане на мерки за отстраняването им;
10. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
11. предлага санкции за лицата, които са
нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
12. организира тестове за откриване на
уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за
отстраняването им;
13. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и
при изпращането на резултатите от тях на
съответния национален компетентен орган;
14. изпълнява и други задачи съгласно нормативни актове, регламентиращи мрежовата
и информационната сигурност.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 15. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административнофинансова дейност“, която подпомага из-
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пълнителния директор като ръководител на
службата, създава условия за осъществяване
на дейността на специализираната админис
трация и извършва технически дейности по
административното обслужване.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на службата съобразно действащото
законодателство;
2. изготвя проекти на бюджетните прогнози, годишен бюджет на службата и периодични
и годишни отчети за неговото изпълнение и
предлага на изпълнителния директор тяхното
одобрение; подготвя предложения до изпълнителния директор на службата за промени
по изпълнение на бюджета на службата;
3. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълната бюджетна
класификация и по счетоводните сметки от
сметкоплана на бюджетната организация, в
т.ч. и по проекти и програми, финансирани
от национални и международни източници,
в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни
стандарти;
4. изготвя и съхранява ведомостите за зап
лати на служителите в службата и извършва
плащанията по тях;
5. организира и изгражда функциониращи
системи за финансово управление и контрол в
службата по смисъла на Закона за финансово
управление и контрол в публичния сектор;
6. организира и отговаря за опазване на
движимото и недвижимото имущество и извършва годишните инвентаризации по ред и
в срокове, определени в административните
актове на службата;
7. разработва инвестиционната програма
на службата, съставя поименните списъци за
капиталови разходи на службата и ги представя
за утвърждаване от изпълнителния директор;
8. организира и отговаря за дейностите по
стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена за ползване
на службата;
9. организира и отговаря за транспортното
обслужване на службата и поддържането на
автомобилния парк;
10. орга н изи ра и оси г у ря ва и нформационното обслужване на службата, в т.ч.
техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на
службата – локални мрежи, комуникационно
оборудване, телефонна инсталация, хардуер
и системен софтуер, интегриране на информационните системи със системите на други
звена от държавната администрация;
11. организира и осъществява деловодното
обслужване на службата за периодичното създаване и съхраняване на архивите на службата;
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12. изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на длъжностите на
администрацията;
13. организира процеса на разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики, както и процеса на
оценяване на изпълнението на служителите;
14. изготвя проекти на актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на служебните и трудовите правоотношения
на служителите, отразяването им в трудовите
или служебните книжки, както и съхраняването им в личните досиета;
15. организира процедурите по провеждане
на конкурси за назначаване на служители
по реда на Закона за държавния служител и
Кодекса на труда;
16. изготвя годишни планове за обучение
на сл у ж ителите, организира и обобщава
информация относно проведените обучения;
17. организира и отговаря за административното обслужване на физически и юридически лица, свързано с предоставянето на
административни услуги и достъп до обществена информация, в т.ч. и ефективното функциониране на центъра за административно
обслужване;
18. прогнозира потребностите от външни
услуги и планира процедурите за възлагане на
обществените поръчки, по които службата е
възложител, поддържа профила на купувача,
досиетата на проведените обществени поръчки; разработва и предлага за утвърждаване от
изпълнителния директор вътрешните правила
за управление на цикъла на обществените
поръчки в службата;
19. разработва пълната документация за
провеждане на обществени поръчки, организира и отговаря за тяхното законосъобразно
провеждане;
20. подготвя договори и следи за тяхното
техническо и финансово изпълнение;
21. разработва и/или подпомага разработването на вътрешни правила и процедури,
прилагащи нормативните актове, свързани с
дейността на службата;
22. осигурява техническото обслужване на
изпълнителния директор, главния секретар и
директора на дирекцията по ал. 1;
23. информира обществеността за осъществяваните от службата програми и дейности
и осигурява протоколна логистика при необходимост;
24. отговаря за трудовия ред, охраната и
чистотата в помещенията на службата.
(3) Дирекцията по ал. 1 в сътрудничество
с дирекция „Сигурност“ в Министерството на
земеделието изпълнява функциите, свързани
с управлението при отбранително-мобилизационна подготовка.
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Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 16. (1) Специализираната администрация е организирана съгласно чл. 10, ал. 1.
(2) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на
изпълнителния директор, свързани с неговата
компетентност.
Чл. 17. (1) Главна дирекция „Съвети в
земеделието“:
1. подпомага трансфера към земеделските
стопани на научни и практически достижения
в областта на земеделието и тяхното приложение в стопанствата им;
2. предоставя специализирани консултации
в областта на земеделието;
3. предоставя консултации, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика
на Европейския съюз в Република България,
в т.ч. по ПРСР 2014 – 2020 г.;
4. предоставя консултантски пакети съгласно условията и изискванията на мярка 2
„Консултантски услуги, услуги по управление
на стопанството и услуги по заместване в
стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. изготвя проекти за кандидатстване по
мерки от Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г.;
6. организира и извършва обу чение на
земеделски стопани;
7. съдейства чрез предоставяне на информация и консултации за създаване на организации
на производители на земеделски продукти
в съответствие с Общата селскостопанска
политика на Европейския съюз;
8. организира и провежда семинари и други
информационни събития, свързани с основната
дейност на дирекцията;
9. създава, поддържа и актуализира база
от данни в информационната система на
службата с цел подпомагане на управлението
и отчитането на съветническата є дейност;
10. разработва и разпространява информационни материали, свързани с основната
дейност на дирекцията;
11. организира медийни изяви, свързани с
основната дейност на дирекцията;
12. извършва лабораторни изпитвани я,
свързани с основната дейност на службата,
по цени, нормативно определени до размера
на извършените разходи, съгласно одобрен от
изпълнителния директор ценоразпис;
13. осъществява своята дейност в сътрудничество с правителствени и неправителствени
организации в областта на земеделието.
(2) Главна дирекция „Съвети в земеделието“
осъществява изпълнението на дейността на
службата по чл. 3 и 4 на териториално ниво
самостоятелно и чрез:
1. дирекция „Териториални областни офиси“;
2. дирекция „Мобилни общински офиси“.
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(3) Дирекцията по ал. 2, т. 1 чрез териториалните областни офиси подпомага осъществяването на функциите на службата по чл. 3 и 4
на територията на съответната област, в т.ч.:
1. организира и провежда информационнообучителни събития, в т.ч. курсове за обучение
самостоятелно или в сътрудничество с научни
институти, научно-приложни организации и
други институции, организации и експерти
с цел трансфер на знания и технологии към
земеделските стопани;
2. предоставя специализирани консултации
в областта на земеделието;
3. предоставя консултации, свързани с
прилагането на Общата селскостопанска
политика на Европейския съюз в Република
България, в т.ч. по Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г.;
4. предоставя консултантски пакети съгласно условията и изискванията на мярка 2
„Консултантски услуги, услуги по управление
на стопанството и услуги по заместване в
стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. организира и провежда семинари и други
информационни събития, свързани с основната
дейност на службата;
6. изготвя проекти за кандидатстването по
мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.;
7. разработва и разпространява информационни материали, свързани с основната
дейност на службата;
8. организира медийни изяви, свързани с
основната дейност на службата;
9. осъществява директни контакти със земеделските стопани и взаимодейства с областните
дирекции „Земеделие“, регионалните структури
на Държавен фонд „Земеделие“ и останалите
регионални структури на държавната администрация, както и с органите на местното
самоуправление и местната администрация.
(4) Дирекцията по ал. 2, т. 2 чрез мобилните общински офиси провежда политиката
на службата на територията на общините в
териториалния обхват на съответния офис и
подпомага осъществяването на дейностите на
службата като бенефициент по подмярка 2.2
„Създаване на консултантски услуги“ по мярка
2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в
стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г., в т. ч.:
1. предоставя съвети и консултации в
областта на земеделието и прилагането на
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в Република България, в т.ч. за
разясняване на условията за кандидатстване
и изпълнение на одобрените проектни предложения по ПРСР 2014 – 2020 г.;
2. организира посещения на земеделски
стопанства за разясняване на условията за
кандидатстване по Тематична подпрограма
за развитие на малки стопанства и по други
мерки от ПРСР 2014 – 2020 г., в т.ч. пре-

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

доставянето по време на посещенията и на
консултациите по т. 1;
3. организира и провежда изнесени приемни в населени места, попадащи в обхвата на
съответния мобилен общински офис;
4. организира и провежда информационни
събития в различни населени места, свързани
с дейността на съответния мобилен общински
офис и попадащи в неговия обхват;
5. изготвя, отпечатва и разпространява информационни материали, свързани с дейността
на съответния мобилен общински офис;
6. взаимодейства с регионалните структури
на държавната администрация, с органите на
местното самоуправление и местната администрация и осъществява директни контакти
със земеделските стопани.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Чл. 18. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници от
7,30 ч. до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която
може да се ползва между 12,00 ч. и 14,00 ч.,
и с период на задължително присъствие от
10,00 ч. до 16,00 ч. при спазване на Наредбата
за административното обслужване.
(2) Работното време по ал. 1 се отчита чрез
електронна система за контрол в сградата на
службата или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът
по спазване на установеното работно време
се уреждат с акт на изпълнителния директор.
(3) За определени административни звена
и/или длъжности в акта по ал. 2 изпълнителният директор може да определи различно от
посоченото в ал. 1 работно време.
Чл. 19. (1) Организацията на работата и
други специфични правила и процедури, които
засягат дейността на службата, се уреждат с
акт на изпълнителния директор по предложение на главния секретар.
(2) Вътрешните правила за организацията
на административното обслужване в службата
се утвърждават от изпълнителния директор.
(3) Всички входящи и създадени в резултат
от дейността на службата документи се регистрират в Автоматизираната информационна
система за управление на документооборота
(АИС – документооборот).
Чл. 20. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до изпълнителния директор предложения, сигнали и
запитвания относно организацията и дейността
на службата. Приемането им се извършва на
гише, чрез пощенски оператор, по електронна
поща и факс.
(2) Подадените предложения и сигнали се
регистрират в АИС – документооборот, по ред,
определен с акт на изпълнителния директор.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
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сигнали, отнасящи се до нарушения, които
са извършени преди повече от 2 години. За
анонимни предложения и сигнали се считат
тези, които не съдържат достатъчно данни за
обратна връзка с подателя.
(4) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административни структури към изпълнителния директор
могат да се правят до техните ръководители.
Преписи от тези предложения могат да се
изпращат и до изпълнителния директор.
(5) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. изпълнителния директор или до главния секретар, когато сигналът се отнася до
служители на службата;
2. изпълнителния директор, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към изпълнителния
директор;
3. съответните ръководители на административни структури към изпълнителния
директор или до изпълнителния директор/
главен секретар, когато сигналът се отнася
до служители на тези структури;
4. Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до изпълнителния директор като
административен орган; по преценка на подателя сигналът може да се подаде и чрез
министъра.
(6) Сроковете за отговор на постъпилите
предложения, сигнали и запитвания са определени в Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 21. В изпълнение на фу нк циите и
поставените конкретни задачи служителите
от съответните административни звена в
службата изготвят доклади, докладни записки, служебни бележки, писма, становища,
справки, отчети, анализи, прогнози, планове,
програми, позиции, информации, проекти на
актове и други документи.
Чл. 22. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да
бъдат награждавани с отличия със заповед на
изпълнителния директор по предложение на
главния секретар и директорите на дирекции.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 23. (1) Бюджетът на службата се формира от бюджетни средства и от собствени
приходи.
(2) Източниците на собствени приходи на
службата са:
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1. дарения и помощи;
2. приходи от обучителни и информационни дейности;
3. средства, получени от дейността на аналитичната лаборатория към НССЗ;
4. приходи от изработване на проекти за
кандидатстване по различни мерки от ПРСР
2014 – 2020 г. и от средства, получени по схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика;
5. платени консултантски услуги;
6. средства, получени по международни
проекти и програми;
7. дейности по управление на собствеността, включително възмездно отдаване на
материални активи и ресурси, предоставени
на службата;
8. други дейности, които не са забранени
със закон.
Чл. 24. Приходите от собствена дейност и
бюджетни средства се разходват за:
1. издръжка на службата;
2. основни ремонти на материалната база
на службата;
3. закупуване на дълготрайни активи;
4. изпълнение на дейности, пряко свързани
с функциите на службата;
5. застраховане на застроените имоти и
движимите вещи на службата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
§ 1, ал. 2 от допълнителната разпоредба на
Закона за Селскостопанската академия и
чл. 11 от Закона за администрацията.
§ 2. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Националната служба
за съвети в земеделието (ДВ, бр. 65 от 2000 г.).
§ 3. Правилникът влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Иванов
Приложение
към чл. 8, ал. 2
Обща численост на персонала в Националната
служба за съвети в земеделието – 70 щатни
бройки
1. Изпълнителен директор
1
2. Главен секретар
1
3. Финансов контрольор
1
4. Обща администрация
17
в т.ч.
4.1. дирекция „Административно-финансова дейност“
17
5. Специализирана администрация
50
в т.ч.
5.1. Главна дирекция „Съвети в земеделието“, в т.ч.:
50
5.1.1. дирекция „Териториални областни
офиси“
35
5.1.2. д и рек ц и я „Моби л н и общ и нск и
офиси“
3
1916
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Военномедицинската академия (oбн., ДВ,
бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 39 ал. 2 се изменя така:
„(2) Ръководителят на департамента и/или
катедрата ръководи и контролира учебната и
научноизследователската дейности в департамента и/или катедрата.“
§ 2. В чл. 48а, ал. 2, буква „в“ подбуква
„бб“ се отменя.
§ 3. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Многопрофилна болница за
активно лечение – София“, буква „А“ – Клиники и/или отделения с легла, се правят
следните изменения и допълнения:
а) в т. 3 след думите „Първа клиника по
коремна хирургия“ се поставя запетая и се
добавя „отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Хирургия“;
б) в т. 4 след думите „Втора клиника по
коремна хирургия“ се поставя запетая и се
добавя „отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Хирургия“;
в) в т. 7 след думите „Клиника „Ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктология“
се поставя запетая и се добавя „отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Хирургия“;
г) в т. 8 след думите „Клиника по съдова
хирургия“ се поставя запетая и се добавя
„отговаряща на ІІІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Съдова
хирургия“;
д) в т. 20 след думите „Клиника „Обща и
онкологична гинекология“ се поставя запетая и се добавя „отговаряща на IІІ ниво на
компетентност в изпълнение на медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“;
е) в т. 30:
аа) след думите „Клиника по чернодробнопанкреатична хирургия и трансплантология“
се поставя запетая и се добавя „отговаряща
на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Хирургия“;
бб) в подточка „а“ след думите „отделение
по чернодробно-панкреатична хирургия“ се
поставя запетая и се добавя „отговарящо на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Хирургия“;
ж) в т. 34 думата „Отделение“ се заменя
с „Клиника“.
2. В раздел II „Многопрофилна болница
за активно лечение (МБАЛ) – Варна“, буква
„А“ – Клиники и/или отделения с легла, се
правят следните изменения и допълнения:
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а) в т. 1, буква „б“ думите „ІI ниво на
компетентност“ се заменят с „ІII ниво на
компетентност“;
б) в т. 4:
аа) след думите „Хирургична клиника“ се
поставя запетая и се добавя „отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Хирургия“;
бб) в подточка „а“ след думите „Отделение
по обща хирургия“ се поставя запетая и се
добавя „отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт
„Хирургия“;
в) в т. 5 след думите „Отделение по гинекология“ се поставя запетая и се добавя
„отговарящо на ІI ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“.
3. В раздел III „Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) – Пловдив“, буква
„А“ – Клиники и/или отделения с легла, в
т. 3 след думите „Клиника по хирургия“ се
поставя запетая и се добавя „отговаряща на
ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Хирургия“.
4. В раздел ІV „Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) – Плевен“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) в буква „А“ – Клиники и/или отделения с
легла, в т. 2 след думите „Отделение по хирургия“ се поставя запетая и се добавя „отговарящо
на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на
медицински стандарт „Хирургия“;
б) в буква „Б“ – К линики и/или отделени я с легла, в т. 2 д у мите „І ниво на
компетентност“ се заменят с „ІI ниво на
компетентност“.
5. В раздел V „Многопрофилна болница за
активно лечение (МБАЛ) – Сливен“, буква
„А“ – Клиники и/или отделения с легла, се
правят следните допълнения:
а) в т. 3 след думите „Отделение по гинекология“ се поставя запетая и се добавя
„отговарящо на IІ ниво на компетентност в
изпълнение на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“;
б) в т. 4 след думите „Отделение по хирургия“ се поставя запетая и се добавя „отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение
на медицински стандарт „Хирургия“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Правилникът се издава на основание
чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 5. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародване в „Държавен вестник“.
§ 6. Правилникът е съгласуван с министъра
на здравеопазването.
За министър:
Йордан Божилов
1979
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 6
от 18 март 2022 г.

за разследване на произшествия по вътреш
ните водни пътища
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за разследване на произшес
твия, възникнали на кораб или между кораби,
плаващи по вътрешните водни пътища на
Република България.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да разследва и произшествие,
възникнало по вътрешните водни пътища на
Европа с кораб, плаващ под българско знаме,
след като корабът е пристигнал или е бил
провлачен до българско пристанище.
(3) Разследването на произшествия се извършва в съответствие с чл. 17, ал. 3, букви
„а“ и „б“ от Правилата за речния надзор по
Дунава, приети с Постановление № 82 на
Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35
от 2013 г.), и има за цел:
1. да установи обстоятелствата, при които
е възникнало произшествието;
2. да разкрие причините, предизвикали
произшествието;
3. да установи последствията от произшествието;
4. да ус т а нови и ма л и нару шен ие на
правилата за корабоплаване и кои лица са
отговорни за това;
5. да п редлож и мерк и, необходими за
предотвратяване на подобни произшествия.
(4) Разследването по реда на тази наредба е
независимо, не се извършва с цел установяване
на степента на вината или отговорността и
не препятства извършването на гражданско,
административнонаказателно или наказателно производство.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички
кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
на Република България.
(2) Наредбата не се прилага при произшествия:
1. в случаите на чл. 17, ал. 3, буква „в“
от Правилата за речния надзор по Дунава;
2. които са възникнали на кораби в строеж
на територията на корабостроително предприятие;
3. които са възникнали само между военни
и/или граничнополицейски кораби, и
4. на малки кораби, използавани за нетърговски цели.
Чл. 3. (1) Произшествие е събитие или
последователност от събития при експлоа-
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тацията на кораба, в резултат на което са
настъпили:
1. загуба или конструктивно разрушаване
на кораба;
2. материални щети, нанесени на кораба;
3. засядане или неспособност за самостоятелно придвижване на кораба;
4. участие на кораба в сблъскване;
5. материални щети на речната инфраструктура извън кораба, които могат сериозно
да застрашат безопасността на кораба, друг
кораб или човек;
6. вреди на околната среда в резултат на
изхвърляне на замърсяващи или отровни за
околната среда продукти, причинено от кораб.
(2) Смърт, изчезване или сериозно нараняване на човек, причинени в резултат на
събитие по ал. 1, се считат за произшествие.
Раздел II
Категоризация на произшествията
на:

Чл. 4. Произшествията се категоризират

1. много тежко произшествие;
2. тежко произшествие;
3. инцидент.
Чл. 5. (1) Много тежко произшествие е
корабокрушение, смърт или изчезване на
човек от кораба.
(2) Корабокрушение е пълна загуба или
конструктивно разрушаване на кораб.
Чл. 6. Тежко произшествие е събитие с
кораб, довело до:
1. сериозно нараняване на човек, настъпило
в резултат на събитие по чл. 3, ал. 1;
2. замърсяване на околната среда, включително и на речното дъно, в резултат на
изхвърляне на замърсяващи или отровни за
околната среда продукти, от което са настъпили тежки вреди на околната среда;
3. удар на кораба в подводен предмет или
сблъскване с друг кораб или друга повреда,
довела до нарушаване на мореходността на
кораба, за отстраняване на която са необходими повече от 48 часа;
4. пожар, експлозия на кораба или самозапалване на товар, превозван по вътрешните
водни пътища;
5. престой в заседнало положение, при
кой то корабът е п ри чини л зат варяне на
фарватера за повече от 48 часа (за кораб,
превозващ товари) или за повече от 24 часа
(за кораб, превозващ пътници, или за кораб,
превозващ опасни товари);
6. повреда на брегово съоръжение, плаващо
устройство, плаващо съоръжение или мост
от кораб, за отстраняването на която съоръжението трябва да излезе от експлоатация за
повече от 48 часа;
7. цялостно или частично потопяване или
изхвърляне на брега на кораб, който съдържа
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вещества, които замърсяват или могат да
замърсят водите или дъното на реката.
Чл. 7. Инцидент е всяко произшествие
с кораб, извън случаите по чл. 5 и 6, в резултат на което последва едно от следните
обстоятелства:
1. повреда на кораба, довела до нарушаване на мореходността му, за отстраняване
на която са необходими до 48 часа;
2. престой в заседнало положение, при който корабът е причинил затваряне на фарватера
до 48 часа (за кораб, превозващ товари), или
до 24 часа за кораб, превозващ пътници, или
за кораб, превозващ опасни товари;
3. повреда на брегово съоръжение, плаващо устройство, плаващо съоръжение или
мост от кораб, за отстраняването на която съоръжението излиза от експлоатация
до 48 часа.
Раздел III
Известяване за произшествия
Чл. 8. (1) За всяко произшествие капитанът на кораба или корабопритежателят е
длъжен да уведоми при първа възможност
най-близкия орган на речния надзор чрез
дежурните оператори на специализирано поделение дирекция „Ръководство на корабния
трафик – р. Дунав“ на Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“.
(2) В дирекция „Речен надзор – Русе“ и
„Речен надзор – Лом“ на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се водят книги
за произшествията и електронни дневници за
произшествията, в които след категоризация
от директора по чл. 13 се вписва постъпилата
информация.
(3) Когато вследствие на произшествие с
кораб, плаващ под българско знаме, е причинена смърт или сериозно нараняване на
граждани на чужда държава, Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ незабавно
информира тази държава чрез най-близкото
дипломатическо представителство.
Раздел IV
Разследване на произшествия
Ч л. 9. (1) Под леж ат на за д ъ л ж и т ел но
разследване много тежките и тежките произшествия. Произшествия се разследват по
реда на глава пета от Правилата за речния
надзор по Дунава.
(2) Инцидентите се разследват въз основа на
писмена заповед на директора на съответната
дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, в чийто
район на действие е възникнал инцидентът,
след извършване на предварителна оценка
за наличието на сериозни нару шени я на
правилата за експлоатацията и подържането на материалната част на кораба и/или
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неизпълнение на служебните задължения от
членовете на екипажа на кораба.
(3) За всеки случай на телесна повреда
или смърт при изпълнение на служебни задължения, които не са настъпили в резултат
на възникналото произшествие, се извършва
разследване по установения ред за трудова
злополука.
Чл. 10. (1) Разследването на произшествията се извършва от комисия, съставена от
служители на съответната дирекция „Речен
надзор – Русе“ или „Речен надзор – Лом“ на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, в чийто район на действие е възникнало
произшествието. Може да бъдат привличани
и експерти от Главна дирекция „Аварийноспасителна дейност“ на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
(2) Произшествие по чл. 1, ал. 2 се разследва от комисия от съответната дирекция
„Речен надзор“ на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, в чийто район се
намира първото посетено българско пристанище или пристанището, в което корабът е
бил довлечен.
(3) Директорът на съответната дирекция
„Речен надзор“ определя със своя заповед
членовете на комисията, които да разследват
произшествията, съобразявайки изискванията в зависимост от конкретния случай. В
комисията се включват служители, които
отговарят на следните условия:
1. висше образование, специалност „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“,
„Корабостроене“, „Радиоелектроника и свръзки“ или „Екология“;
2. плавателен стаж най-малко 5 години
на длъжност от оперативно или управленско
ниво или трудов стаж най-малко 3 години по
специалността;
3. писмено и говоримо владеене руски,
немски или английски език при разследване на произшествие с кораби, плаващи под
знамето на държава, различна от Република
България;
4. най-малко две години опит при извършване на проверки на кораби по реда на
речния надзор;
5. опит в прилагането на националното
законодателство, регламентиращо условията
на труд и живот на борда на корабите;
6. опит в прилагането на Правилата за
плаване по река Дунав.
Чл. 11. При настъпило произшествие капитанът на кораба изготвя констативен протокол.
В протокола се прави подробно описание на
нанесените щети и тяхната приблизителна
стойност с точно посочване на паспортните
технически данни на авариралите системи
и механизми.
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Чл. 12. (1) След пристигане в първото
българско пристанище капитанът на кораба
представя незабавно на съответния директор
на съответната дирек ци я „Речен надзор“
писмен доклад (рапорт), касаещ произшествието, придружен от констативния протокол
по чл. 11.
(2) Докладът на капитана на кораба трябва
да съдържа подробно изложение на обстоятелствата, при които е възникнало произшествието, причините, които са го предизвикали,
включително лицата, свързани с произшествието, и последствията от него.
(3) К ат о п ри ложени я к ъм док ла да се
представят:
1. заверени копия от дневниците, водени
на кораба;
2. писмени показания на свидетели на
произшествието;
3. фотографии на повредените детайли;
4. скици от местоположението на произшествието с последователно разположение на
кораба (корабите) при сблъскване, засядане
на плитковина и т.н.
(4) Представят се за проверка и дневниците,
водени на кораба.
Чл. 13. (1) Въз основа на представените документи по чл. 12 директорът на съответната
дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ взема решение за категоризиране на произшествието
и регистрирането му в книгата за произшествия и електронен дневник за произшествията
съгласно чл. 8, ал. 2.
(2) За точното категоризиране на произшествието директорът може да изисква от
капитана на кораба допълнителна информация.
Чл. 14. (1) За разследване на произшествие
директорът на съответната дирекция „Речен
надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ с писмена заповед определя
комисия от служители и срок, в който да
бъде извършено разследването.
(2) На комисията се предоставя цялата
налична информация по чл. 12 и чл. 13, ал. 2.
(3) С цел установяване на обстоятелствата и причините, довели до произшествието,
комисията трябва:
1. да съпостави различните събити я и
наличната информация;
2. да изгради хипотеза/хипотези за причините, които в най-висока степен е вероятно
да са предизвикали произшествието;
3. да отчете всички фактори, които са могли
да доведат до вземане на погрешно решение,
което да е причина за произшествието;
4. да разследва влиянието на човешкия
фактор за възникването на произшествието.
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(4) При разследването, ако е необходимо,
директорът на съответната дирекция „Речен
надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ по предложение на комисията може да привлича външни специалисти
(по корабни машини и механизми, противопожарни средства, електронавигационни
прибори и др.) от друга дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Той може да разпореди да бъдат извършени
експертизи, анализи, докуване или водолазен
оглед на кораба.
(5) При необходимост комисията по ал. 1
може да разпитва свидетели на произшествието.
Чл. 15. (1) По искане на администрация
от държава, заинтересована страна, когато
кораб, плаващ под нейно знаме, участва в
произшествието, отправено до Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, като член
на комисията по разследването със статут на
наблюдател може да участва представител
от администрацията на заинтересованата
страна.
(2) Служителят по ал. 1 трябва да владее
руски, немски или английски език.
Раздел V
Докладване на произшествия
Чл. 16. (1) След завършване на разследването на произшествието комисията изготвя
доклад за разследване на произшествие, който
трябва да съдържа:
1. дата и номер на доклада;
2. обекти на произшествието;
3. уникален европейски идентификационен
номер, (ENI или IMO номер) или официален
идентификационен номер (за кораби, непритежаващи ENI номер);
4. дата и час, в който е възникнало произшествието;
5. място, където е възникнало произшес
твието;
6. пострадали лица (ако има такива);
7. характеристика на обекта (собственост,
къде и под какъв № е регистриран, знаме,
мощност, тонаж, име и правоспособност на
капитана или водача на кораба по време на
произшествието);
8. хидрометеорологична обстановка по
време на произшествието (водно ниво, атмосферни явления, щормови предупреждения
и т.н.);
9. същност на произшествието;
10. подробно описание на обстоятелствата,
предизвикали произшествието;
11. подробно описание на щетите, произлезли в резултат на произшествието;
12. причини, предизвикали произшествието;
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13. посочване на неправилните действия
на екипажа или други лица (ако има такива)
във връзка с произшествието;
14. ден, в който са представени всички
необходими документи;
15. опис на всички приложени документи;
16. резултати от проверка за употреба на
алкохол или наркотични вещества или техни
аналози от дежурните или вахтени лица (ако
е приложимо);
17. правилно комплектоване на кораба с
екипаж съгласно международните изисквания
и спазването на времето за работа и почивка
по време на произшествието;
18. мерки за недопускане на произшествия;
19. подписи на членове на комисията.
(2) Докладът за разследване на произшествието се изготвя в един екземпляр и
заедно с всички събрани писмени доказателства остава на съхранение в съответната
дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, извършила
разследването.
(3) За всяка календарна година номерата
на докладите за разследване започват от № 1.
Чл. 17. Информацията, получена при разследване на произшествията, не се използва за
други цели освен за целите на разследването
и предотвратяването на произшествия.
Чл. 18. Следните документи не се предоставят за други цели освен за разследване
на произшествие, освен ако компетентният
орган в Република България определи, че е
налице първостепенен обществен интерес от
разгласяването на:
1. всички свидетелски и други показания,
обяснения и бележки, взети или получени в
хода на разследване на произшествие;
2. документи, разкриващи самоличността
на лицата, дали показания по време на разследването на произшествие;
3. информация, свързана с лицата, засегнати от произшествието, която е от особено
чувствително или лично естество, включително информация относно тяхното здраве.
Чл. 19. (1) Препис от доклада по чл. 16,
ал. 1 се изпраща до изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
(2) Преписи от доклада по чл. 16, ал. 1 се
връчват срещу подпис или се изпращат по
пощата с известие за доставяне на заинтересуваните страни.
Чл. 20. (1) Разследването на произшествие
трябва да приключи в срок не по-дълъг от
тридесет дни считано от деня на издаване на
заповедта за разследване.
(2) При наличие на уважителни причини
директорът на съответната дирекция „Речен
надзор“ на Изпълнителна агенция „Морска
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администрация“ може да удължи със своя
заповед срока за разследване на произшествието. При удължаване на срока се уведомяват
заинтересованите лица.
(3) Докладът за разследването и събраните доказателства и материали във връзка с
него се съхраняват 20 години в съответната
дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, извършила разследването, и подлежат на оценка от
експертна комисия, определена от директора
на съответната дирекция „Речен надзор“ на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“, за евентуално продължаване на срока
на съхранение.
Чл. 21. Когато се открият нови обстоятелства от съществено значение по приключено
разследване, но не по-късно от една година
от датата на произшествието, и тези обстоятелства при извършване на разследването
не са могли да бъдат известни, директорът
на съответната дирекция „Речен надзор“ на
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ разпорежда извършване на повторно
разследване.
Раздел VI
Мерки за недопускане на произшествия
Чл. 22. Корабопритежател ят е длъжен,
след като му бъде връчен препис от доклада
за разследване на произшествието, да предприеме посочените в доклада превантивни
действия.
Чл. 23. Корабопритежателят е длъжен да
уведоми писмено директора на съответната
дирекция „Речен надзор“ на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ в 15-дневен
срок от връчването на препис от доклада за
изпълнението на превантивните действия
по чл. 22.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Брегово съоръжение“ е съоръжение,
ситуирано на речния бряг (водоизточници,
електрическ и захранващи табла, товарни
кранове и др.).
2. „Сериозно нараняване“ е нараняване,
което води до нетрудоспособност, проявила
се в срок до 7 дни от нараняването и продължила повече от 72 часа.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 79а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.
Министър:
Николай Събев
2002
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-4 от 2021 г. за подлежащите на
вписване обстоятелства, условията и реда
за водене и поддържане на регистрите по
Закона за хазарта, както и предоставяните
електронни услуги (ДВ, бр. 13 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 18, ал. 2 се създава изречение
второ: „Искане може да подаде и лице, което е подало искане за издаване на лиценз за
организиране на хазартни игри, при които
се ползва комуникационно оборудване, в
т.ч. игрален софтуер, централна компютърна
система и/или контролен локален сървър.“
§ 2. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. номер на лиценз, издаден по Закона за
хазарта, или когато е приложимо, номер на
искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри, при които се ползва
комуникационно оборудване, в т.ч. игрален
софтуер, централна компютърна система и/
или контролен локален сървър;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) При постановяване на решение от
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите за отказ за издаване на
лиценз в случаите по чл. 18, ал. 2, изречение
второ, искане за заличаване на съответното
комуникационно оборудване, централна компютърна система, контролен локален сървър
и/или игрален софтуер от регистъра се подава
от Националната агенция за приходите въз
основа влязлото в сила решение.“
Преходна разпоредба
§ 3. Висящите производства се довършват
при условията и по реда, предвидени в тази
наредба.
Министър:
Асен Василев
1964

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите
в енергетиката (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 52 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г.,
бр. 111 от 2020 г. и бр. 65 от 2021 г.)
§ 1. Член 155а се изменя така:
„Чл.155а. (1) Участниците на пазара по
смисъла на чл. 2, т. 7 и 8 от Регламент (ЕС)
1227/2011 са длъжни да съхраняват на електронен/магнитен носител за срок от пет
години данните за всички сключени сделки
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по договори за доставка на електроенергия
и електроенергийни деривати с клиенти на
едро и оператори на преносни системи, както
и данни за сделки за договори за доставка на
газ и на газови деривати с клиенти на едро и
оператори на газопреносни системи, както и с
оператори на системи за съхранение и за ВПГ.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят на
Комисията за енергийно и водно регулиране
при поискване.“
§ 2. Член 155б се изменя така:
„Чл. 155б. (1) Данните по чл. 155а следва да
съдържат, когато е приложимо, подробности
за елементите на съответната сделка, както
следва:
1. данни за осъществените от тях сделки
на пазарите за търговия на едро с енергия,
включително оттеглени и анулирани нареждания за търгуване; информацията, която трябва
да се съхранява, включва точно посочване на
закупените и продадените на едро енергийни
продукти, договорената цена и количество,
датите и времето на изпълнение, страните
по сделката и бенефициерите по сделката и
всяка друга относима информация, която е
посочена в приложение от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014;
2. информация, представляваща основни
данни, докладвани в съответствие с чл. 8 и 9
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014,
свързана с капацитета и използването на
съоръженията за производство, съхранение,
потребление или пренос на електроенергия
или природен газ или свързана с капацитета
и използването на съоръжения за втечнен
природен газ (ВПГ), включително планирана или непланирана неналичност на такива
съоръжения.
(2) Съхраняваната информация включва
също информацията, предоставена на АСЕР
съгласно таблиците, посочени в Приложението – подробни данни за договори, подлежащи
на докладване, към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 1348/2014, като това включва:
1. подлежащи на док ладване подробни
данни за стандартни договори за доставка на
електроенергия и газ;
2. подлежащи на док ладване подробни
данни за нестандартни договори за доставка
на електроенергия и газ;
3. подлежащи на док ладване подробни
данни за сделки с енергийни продукти на
едро във връзка с пренос на електроенергия;
4. подлежащи на док ладване подробни
данни за енергийни продукти на едро във
връзка с пренос на газ.
(3) Всеки участник на пазара е длъжен да
съхранява за срок 5 години по достъпен и
подходящ за ползване начин цялата документация, отнасяща се до сключените сделки,
оттеглени и анулирани нареждания за покупка
и/или продажба на енергийни продукти на
едро; правила и процедури за идентифициране, избягване и/или преустановяване на

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

нарушение по Регламент (ЕС) № 1227/2011;
отговорности на персонала, както и вътрешна
и външна кореспонденция във връзка със и/
или по повод на търговията с такива продукти.
(4) Всеки участник на пазара е длъжен да
съхранява за срок 5 години записи на телефонни разговори, отнасящи се до нареждания
и/или сделки с енергийни продукти на едро,
по начин, позволяващ удостоверяването на
дадените нареждания за сделки с енергийни
продукти на едро, включително когато лицето,
получило нареждането, търгува за собствена
сметка или за сметка на компания майка или
свързано предприятие по смисъла на Регламент
(ЕС) № 1227/2011. Когато нарежданията са
дадени и/или сделките са сключени по други
канали, различни от телефон, участникът на
пазара е длъжен да осигури за срока по чл. 155а
съхраняването на записите на друг траен носител, позволяващ тяхното възпроизвеждане,
като документ, електронно съобщение, факс,
протокол или бележки от срещи с клиент.
(5) Участници на пазара, които извършват дейност извън организиран борсов пазар
на електрическа енергия и природен газ, са
длъжни освен данните по ал. 1 да записват
и съхраняват и информация за:
1. цените, които са съобщили на участниците на пазар за търговия с енергийни
продукти на едро – свои клиенти, съгласно
изискванията на ал. 1;
2. източника на информация за тези цени;
3. изпълнението на нарежданията;
4. всяка друга информация, която е предоставена на клиент във връзка със сключване
на договор с енергиен продукт на едро.“
§ 3. Член 155г се отменя.
§ 4. В чл. 155е:
1. В ал. 1 и 2 след израза „хартиен и“ се
добавя „/или“.
2. Алинея 3 се отменя, а изразът в ал. 4
„по ал. 3“ се заличава.
§ 5. В чл. 155ж се създава ал. 3:
„(3) Не се разглеж дат искани я, които
не отговарят на условията на предходните
алинеи.“
§ 6. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби след думата „всяко“ се добавя „физическо
или юридическо“.
§ 7. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. „Пазар за търговия на едро с енергия“
означава пазар в рамките на Съюза, на който се търгува на едро с енергийни продукти.
Пазарите за търговия на едро с енергия обхващат както пазари на продукти, така и пазари
на деривати. Те включват, наред с другото,
регулирани пазари, многостранни търговски
системи и извънборсови (OTC) сделки и двустранни договори, преки или с посредници.“
Председател:
Станислав Тодоров
1921
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 4822
от 15 април 2021 г.

по административно дело № 9587 от 2020 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – седмо отделение, в съдебно
заседание на петнадесети февруари две хиляди
и двадесет и първа година в състав: председател: Соня Янкулова, членове: Калина Арнаудова, Весела Андонова, при секретар Михаела
Тунова и с участието на прокурора Никола
Невенчин изслуша докладваното от съдията
Весела Андонова по адм. дело № 9587/2020 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК). Образувано е по жалба на Т. Г. от
(населено м ясто), област Хасково, срещу
Методиката за намаляване и отказване на
годишните аг роекологични плащани я по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г., утвърдена със Заповед
№ РД 09-243 от 17.03.2017 г. на министъра на
земеделието и храните, изменена със Заповед
№ РД 09-235 от 12.03.2018 г. на министъра на
земеделието, храните и горите.
Жалбоподателят – Т. Г., счита оспорената
Методика за намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (Методиката) за нищожна.
Обосновава правния си интерес от оспорване на Методиката с факта, че е земеделски
производител, заявил финансово подпомагане
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони на
Република България за периода 2007 – 2013 г.,
за кампания 2017 г.
Счита, че при издаване на Методиката
не е спазена задължителната процедура по
чл. 26 – 28 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) и същата не е обнародвана. Твърди
липса на компетентност на издателя на акта,
тъй като Методиката е утвърдена със заповед,
издадена на основание наредба, а наредбата
не представлява нормативен акт, визиран в
ЗНА и определящ компетентен издател на
методиката.
Счита, че Методиката противоречи на целите на Общата селскостопанска политика, както
и на целите на регламентите, касаещи подпомагането на земеделските производители,
тъй като дерогира чрез рестрикции целите за
подпомагане на земеделските производители,
каквото не е било намерението на законодателя. Методиката ограничава прилагането
на Закона за подпомагане на земеделските
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производители, без да има функционалната
компетентност и форма за това.
Твърди противоречие на Методиката на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно подпомагане на развитието
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1698/20 05 на С ъве та; Регламен т (EC)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/20 05 и (ЕО) № 485/20 08 на
С ъве та; Регла мен т (ЕС) № 1307/2013 на
Европейск и я парламен т и на С ъвета о т
17 декември 2013 г. за установяване на правила
за директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и на
Регламент (ЕО) 796/2004 г. на Комисията от
21 април 2004 г. за определяне на подробни
правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано
спазване и модулация и на Регламент (ЕО)
1782/2003 на Съвета от 23 септември 2003 г.
относно установяване на общи правила за
схеми за директно подпомагане в рамките
на Общата селскостопанска политика и за
установяване на някои схеми за подпомагане
на земеделски производители.
Моли съда да отмени оспорената Методика.
Претендира направените по делото разноски.
Жалбоподателят се представлява от адв. М.
Д., Адвокатска колегия, Варна.
Ответникът по жалбата – министърът на
земеделието, храните и горите, счита жалбата
за недопустима поради просрочие, като подадена извън срока по чл. 179 АПК.
Твърди, че оспорената Методика притежава характеристиките на общ административен
акт – утвърдена е със заповед на министъра,
издадена на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 16 от Наредба
№ 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“. Освен това тя е вътрешноведомствен акт, който съдържа указания от
ръководителя към подчинената му администрация, включително и към ръководителя
на Държавен фонд „Земеделие“. Касае мярка
214 „Агроекологични плащания“ конкретно
за 2016 г., т.е. конкретно определен период от
време и съответно определен кръг субекти
и не засяга непосредствено техни права и
задължения.
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Моли съда да остави без разглеж дане
жалбата или алтернативно да я остави без
уважение като неоснователна. Ответникът се
представлява от юрисконсулт В. Г.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
допустимост и основателност на жалбата.
Методиката е нормативен акт по смисъла на
чл. 75, ал. 1 АПК. Безспорно по делото е, че
процедурата по чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА не е
спазена и актът не е обнародван. Последното
прави същия нищожен.
За да се произнесе по допустимостта и
основателността на жалбата, съдът установи
от фактическа страна, че:
На 17.03.2017 г. със Заповед № РД 09-243
министърът на земеделието и храните утвърждава Методика за намаляване и отказване
на годишните агроекологични плащания по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г., която се прилага за
заявления, подадени през кампания 2016 г.
Методиката е издадена на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 16
от Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията
и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“.
На 12.03.2018 г. със Заповед № РД 09-235 на
министъра на земеделието, храните и горите е
изменена Заповед № РД 09-243 от 17.03.2017 г.
в частта и по т. 1 и 2, като промяната обхваща
приложението на Методиката и за заявленията, подадени през кампания 2017 г., както
и наименованието на Министерството на
земеделието, храните и горите.
При така установените по делото факти,
за да прецени допустимостта на жалбата,
съдът следва, първо, да определи характера
на оспорения акт – е ли Методиката нормативен административен акт, и ако да – второ,
има ли жалбоподателят правен интерес от
оспорването є.
Съгласно легалната дефиниция на нормативен административен акт – чл. 75, ал. 1
АПК, съответно чл. 1а ЗН А, елементите,
които характеризират един административен
акт като нормативен, са: първо, съдържа
административноправни норми, второ, тези
норми се отнасят за неопределен или неограничен брой адресати, и трето, нормите имат
многократно действие.
Ме т од и к ат а с ъ д ърж а а д м и н ис т рат и вноправни норми – едностранно и властнически издателят създава правила за поведение
във връзка с правилата, по които ще бъдат
намалявани или отказвани агроекологичните плащания на земеделските стопани,
кандидатстващи за финансова помощ по
реда на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата
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за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. Министърът на земеделието,
храните и горите, утвърждавайки Методиката, е действал като административен орган,
притежаващ властнически правомощия, като
въпросът дали е разполагал с такава компетентност е въпрос по съществото на спора.
С правилата, съдържащи се в Методиката,
непосредствено подлежат на засягане правата
и законните интереси на неопределен брой
лица – податели на заявления за подпомагане
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. за кампания 2016
и 2017 г. Видно от изложеното оспорената
Ме т од и к а о т г оваря на вси ч к и к ри т ери и
за подзаконов нормативен акт по смисъла
на чл. 75, ал. 1 АПК и на чл. 1а ЗНА, тъй
като съдържа общи правила за поведение,
отнасящи се до неопределен и неограничен
брой адресати, имащи многократно правно
действие.
С оглед посоченото неоснователни са доводите на ответника, че този акт не отговаря
на изискванията на чл. 75, ал. 1 АПК.
За да е допустимо оспорването, за жалбоподател я трябва да е налице право да
оспори нормативния административен акт
по смисъла на чл. 186, ал. 1 АПК. Видно
от разпоредбата право на оспорване на нормативен административен акт имат лицата,
чиито права, свободи или законни интереси
са засегнати или могат да бъдат засегнати от
акта. Това значи, че за жалбоподателя трябва
да е налице личен, пряк правен интерес от
оспорване на акта.
От представеното по делото уведомително
писмо изх. № 02-260-6500/5719 от 24.10.2019 г.
на заместник изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ се установява,
че Т. Г. е земеделски производител, заявил
финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони на Република
България за периода 2007 – 2013 г., за кампания 2017 г. С оглед нормативното съдържание
на правото на оспорване по чл. 186, ал. 1
АПК за жалбоподателя е налице личен, пряк
правен интерес от оспорване на Методиката.
Съдът при така установената фактическа
обстановка, след като обсъди твърденията и
доводите на страните и събраните по делото
доказателства и извърши служебно проверка
на оспорения акт на основание чл. 168, ал. 1
във връзка с чл. 196 АПК, счита жалбата за
основателна.
Първото условие за законосъобразност
на един нормативен административен акт
съгласно чл. 146, т. 1 АПК е да е издаден
от компетентен орган. Съгласно чл. 2, ал. 1
ЗНА, съответно чл. 76, ал. 1 АПК, нормативни административни актове се издават
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от изрично овластени от Конституцията или
закон органи. Безспорно е, че министърът на
земеделието, храните и горите по принцип е
орган, комуто законодателят възлага издаването на нормативни административни актове.
За издаването обаче на нормативен административен акт с предмет регламентация на
правилата, по които ще бъдат намалявани
или отказвани агроекологичните плащания
на земеделските стопани, кандидатстващи за
финансова помощ по реда на Наредба № 11
от 6 април 2009 г., законодателят не е делегирал компетентност на министъра. Видно
от Методиката, същата е издадена на основание чл. 16 от Наредба № 11. С посочената
разпоредба е регламентирано, че когато при
проверка на място или административни
проверки се установи, че за съответните
парцели, животни или пчелни семейства не
са спазени базовите изисквания по чл. 26,
ал. 1 и 2 или изискванията по управление,
агроекологичните плащания се отказват или
намаляват съгласно Методика, утвърдена от
министъра на земеделието и храните.
С ледоват ел но оспорената Ме т од и к а е
издадена по приложението на подзаконов
нормативен акт, което е в противоречие на
чл. 76, ал. 1 АПК и чл. 2, ал. 1 ЗНА.
Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт
прави същия нищожен. Само законът може
да оправомощи даден орган в държавата да
издаде нормативен акт. Законодателят е този,
който преценява необходимостта от правна
регламентация с подзаконов нормативен акт,
т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде
регламентирана на подзаконово ниво и кой
е органът, който да стори това.
Като е издал оспорения акт, без да има
законова делегация за това, министърът на
земеделието, храните и горите е издал нищожен административен нормативен акт.
На следващо място, за да породи валидно
правно действие, Методиката следва да бъде
надлежно обнародвана в „Държавен вестник“,
т.е. налице е изискване за форма на външно
изразяване на нормативния акт, което е установено в Конституцията. Член 5, ал. 5 от
Конституцията изрично установява, че нормативните актове се публикуват и влизат в
сила три дни след обнародването им, освен
когато в тях е определено друго. Аналогични
са разпоредбите на чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78,
ал. 2 АПК.
Обнародването е единствено възможната
форма за външно изразяване на нормативния
административен акт. Само изразен в тази
форма нормативен административен акт се
ползва от презумпцията за законност и има
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обвързваща задължителна сила, скрепена
с властта на държавата. Обнародването е
конституционна гаранция за обезпечаването
на интересите на лицата, но и на държавата,
защото създава изискуемата от Конституцията
публичност на волеизявлението на органа. Неспазването на тази конституционно установена
форма за външно изразяване на нормативния
административен акт засяга валидността на
волеизявлението – то не може да придобие
исканото от закона правно действие на нормативен административен акт.
Горното прави оспорената Методика нищожен акт. Съдът следва да прогласи нищожността є.
Установената нищожност на Методиката
лишава от предмет проверката на съда досежно
другите твърдени пороци на оспорения акт,
поради което съдът не следва да се произнася по останалите основания за оспорване,
визирани в чл. 146 АПК.
С оглед изхода от спора, направено от жалбоподателя искане и на основание чл. 143, ал. 1
АПК съдът следва да осъди Министерството
на земеделието, храните и горите – юридическото лице, в чиято структура се намира
органът – ответник, да заплати на Т. Г. направените по делото разноски. Същите, видно от
доказателствата по делото, са в размер на 10 лв.
държавна такса, 20 лв. такса за обнародване
на съобщение и 800 лв. платено адвокатско
възнаграждение по договор за правна защита
и съдействие № 13 от 13.01.2021 г.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд
РЕШИ:
Обявява нищожността на Методиката за
намаляване и отказване на годишните агроекологични плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
у т в ъ р д е н а с ъ с З а п о в е д № РД 0 9 -2 4 3
от 17.03.2017 г. на министъра на земеделието
и храните, изменена със Заповед № РД 09-235
от 12.03.2018 г. на министъра на земеделието,
храните и горите.
Осъжда Министерството на земеделието,
храните и горите, София, бул. Христо Ботев
№ 55, да заплати на Т. Г., (населено място),
община Стамболово, област Хасково, 830
(осемстотин и т ридесет) лв. разноск и по
делото.
Решението подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването пред
петчленен състав на Върховния административен съд.
Председател:
Георги Чолаков
1957
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РЕШЕНИЕ № 2340
от 14 март 2022 г.

по административно дело № 6554 от 2021 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II
колегия, в съдебно заседание на двадесет и
четвърти февруари две хиляди и двадесет и
втора година в състав: председател: Анна
Димитрова, членове: Илияна Дойчева, Еманоил Митев, Мирослава Георгиева, Весела
Николова, при секретар Светла Панева и
с участието на прокурора Христо Ангелов
изслуша докладваното от съдията Илияна
Дойчева по адм. дело № 6554/2021 г.
Производството по делото е по реда на
чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на
министъра на земеделието против Решение
№ 4822 от 15.04.2021 г., постановено по адм.д.
№ 9587/2020 г. по описа на Върховния административен съд. Касаторът навежда доводи за
недопустимост на съдебното решение и в условие на евентуалност за неговата неправилност
като постановено в нарушение на материалния
закон – отменителни основания съобразно
чл. 209, т. 2 и 3 АПК. Моли за отмяната му.
Ответникът – Т. Гюдженов, в писмени становища оспорва касационната жалба. Моли
обжалваното решение да бъде оставено в сила
и претендира присъждане на направените по
делото разноски.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
Върховният административен съд, петчленен състав, намира касационната жалба за
процесуално допустима като подадена в срока
по чл. 211, ал. 1 АПК и от надлежна страна,
а разгледана по същество за неоснователна,
като съображенията за това са следните:
С обжалваното решение тричленният състав на Върховния административен съд обявява
нищожността на Методиката за намаляване
и отказване на годишните агроекологични
плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г., утвърдена
със Заповед № РД 09-243 от 17.03.2017 г. на
министъра на земеделието и храните, изменена
със Заповед № РД 09-235 от 12.03.2018 г. на
министъра на земеделието, храните и горите.
Обжалваното решение е допустимо. Същото е постановено по допустима жалба
срещу подлежащ на оспорване подзаконов
нормативен акт и от лице с правен интерес
от оспорването.
Законосъобразен е изводът на съда, че оспорената Методика за намаляване и отказване
на годишните агроекологични плащания по
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
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Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. е подзаконов нормативен
акт. Видно от същата е, че с нея се определят
правилата, по които ще бъдат намалявани или
отказвани годишните плащания за извършвани агроекологични дейности на земеделските
стопани, кандидатстващи за финансова помощ
по реда на Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г., при констатирано неспазване
на ангажименти, задължителните базови изисквания и изисквания по управления и спазване на минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита.
С методиката се утвърждават правилата за
намаляване или отказване на плащания за
екологични дейности. Същата съдържа общи
правила за поведение, отнасящи се до неопределен и неограничен брой адресати, имащи
многократно правно действие за 2016 и 2017 г.
Следователно методиката е нормативен акт
по смисъла на чл. 75, ал. 1 АПК и чл. 1а от
Закона за нормативните актове. В подкрепа
на този извод е и приложеното по делото уведомително писмо до Т. Гюдженов, в което е
налице и позоваване на методиката, за да се
постанови отказ от финансово подпомагане.
Законосъобразен е изводът на тричленния
състав на Върховния административен съд, че
за жалбоподателя е налице правен интерес да
оспорва подзаконовия нормативен акт. Правилно съдът приема, че Т. Гюдженов е земеделски
производител, заявил финансово подпомагане
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони на
Република България за периода 2007 – 2013 г.,
за кампания 2017 г., поради което и изводът,
че за същия е налице пряк правен интерес
от оспорване на подзаконовия нормативен
акт съобразно чл. 186, ал. 1 АПК, е законосъобразен. Фактите, че Гюдженов оспорва
уведомителното писмо, за което е образувано
съдебно производство, както и какъв ще бъде
изходът на спора, са ирелевантни и не обосновават липсата на правен интерес на жалбоподателя от обжалване на методиката. От
изложеното следва, че тричленният състав на
Върховния административен съд се произнася
по допустима жалба съобразно правилото на
чл. 187, ал. 1 АПК, подадена от лице с правен
интерес от оспорването и срещу подлежащ на
оспорване подзаконов нормативен акт, поради
което постановеното решение е допустимо.
Обжалваното решение е постановено в
съответствие с материалния закон.
Законосъобразен е изводът на съда, че
оспореният подзаконов нормативен акт е
нищожен като постановен от некомпетентен
орган. Правилно съдът се позовава на чл. 2,
ал. 1 ЗНА и чл. 76, ал. 1 АПК, съгласно които
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нормативните административни актове се издават от изрично овластени от Конституцията
или закон органи. Несъмнено министърът на
земеделието е орган, на когото законодателят
възлага издаването на нормативни административни актове, но за издаване на процесната Методика законодателят не е делегирал
компетентност на министъра. Съгласно чл. 16
от Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и
реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
когато при проверка на място или административни проверки се установи, че за съответните
парцели, животни или пчелни семейства не
са спазени базовите изисквания по чл. 26,
ал. 1 и 2 или изискванията по управление,
агроекологичните плащания се отказват или
намаляват съгласно методика, утвърдена от
министъра на земеделието и храните. В случая
липсва законова делегация за издаването на
нормативния административен акт за приложението на подзаконов нормативен акт, което
обосновава неговата нищожност.
По несъмнен начин по делото е установено и че оспореният подзаконов нормативен
акт не е обнародван, което е в противоречие
с императивните изисквания на чл. 5, ал. 5
от Конституцията на РБ, чл. 37, ал. 1 ЗНА и
чл. 78, ал. 2 АПК, поради което нормативният
акт не поражда валидно правно действие и
е нищожен.
С оглед изложеното Върховният административен съд намира, че обжалваното
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решение е допустимо и правилно, поради
което не са налице сочените касационни
основания за неговата отмяна. При направената служебна проверка по реда на чл. 218,
ал. 2 АПК настоящата инстанция констатира,
че същото е и валидно, поради което и на
основание чл. 221, ал. 2 АПК следва да бъде
оставено в сила.
Предвид изхода на делото, направеното
своевременно искане за присъждане на разноски, приложените доказателства, че същите
са заплатени и съобразно направеното възражение за прекомерност на разноските, с оглед
действителната фактическа и правна сложност
на делото, следва да се осъди Министерството
на земеделието да заплати на Т. Гюдженов
сумата 1000 лв., представляваща заплатено
и редуцирано адвокатско възнаграждение за
настоящото производство.
По изложените съображения Върховният
административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
Оставя в сила Решение № 4822 от 15.04.2021 г.,
постановено по адм. д. № 9587/2020 г. по описа
на Върховния административен съд.
Осъжда Министерството на земеделието да
заплати на Т. Гюдженов, ЕГН, сумата 1000 лв.
(хиляда лв.), представляваща направени по
делото разноски в касационното производство.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Чолаков
1958
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Д-32
от 2 декември 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наши вх. № 08-00-235/17.03.2021 г. и
№ 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от
2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.,
Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед
№ РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на
културата, решение по т. 1 на протокол № 91
от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата
с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут и определям режими
за опазване – териториален обхват (граници и
охранителна зона) и предписания за опазване на
обект „Праисторически солодобивен комплекс
Провадия – Солница“ в землището на гр. Провадия, община Провадия, област Варна, както
следва:
1.1. Обект „Праисторическ и солодобивен
комплекс Провадия – Солница“ в землището на
гр. Провадия, община Провадия, област Варна, с
класификация на групова археологическа недвижима културна ценност (ГАНКЦ) – „комплекс“,
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на археологически недвижима
културна ценност по КККР на гр. Провадия:
от юг – по южната граница на ПИ с идентификатор 58503.171.229 и от югозападния ъгъл на
същия имот през ПИ с идентификатор 58503.171.132
до т. 3;
от север – от т. 1 по права линия през ПИ с
идентификатор 58503.171.229 до т. 2;
от изток – от т. 2 по част от източната граница на ПИ с идентификатор 58503.171.229 до
югоизточния ъгъл на същия имот;
от запад – от т. 3 по част от западната гра
ниц а на ПИ с идентификатор 58503.171.132 до
югоизточни я ъг ъл на ПИ с и ден т ификатор
58503.141.232, оттам по част от южната и част
от западната граница на същия имот до южния

ъгъл на ПИ с идентификатор 05102.34.13, оттам
по югозападната, западната и северозападната
граница на същия имот до т. 4, от т. 4 по права
линия през ПИ с идентификатор 58503.141.232
до т. 5, от т. 5 по права линия през ПИ с идентификатор 58503.171.132 до т. 6 и от т. 6 по част
от западната граница на ПИ с идентификатор
58503.171.229 до т. 1.
Координатна система БГС – 2005 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4779198.88

660263.67

2.

4779237.43

660645.41

3.

4778546.76

660304.35

4.

4778804.16

660269.34

5.

4778813.74

660288.96

6.

4778812.80

660307.64

1.2.1.2. Териториален обхват на груповата
археологическа недвижима културна ценност по
КККР на гр. Провадия:
В териториалния обхват на ГАНКЦ попадат
имоти от землищата на Провадия и Бозвелийско, както следва: част от поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 58503.171.229, част от
ПИ с идентификатор 58503.171.132, част от ПИ
с идентификатор 58503.141.232 от землището на
гр. Провадия, община Провадия, област Варна; и
ПИ с идентификатор 05102.34.13 от землището на
с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна.
П л о щ о т з е м л и щ е т о н а г р. П р о в а д и я:
284,366 дка. Площ от землището на с. Бозвелийско: 10,034 дка. Обща площ – 294,400 дка.
1.2.2. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
1.2.2.1. Граници на охранителна зона „Север“
по КККР на гр. Провадия:
от юг – съвпада със северната граница на
ГАНКЦ;
от север – по северната граница на ПИ с
идентификатор 58503.171.229;
от изток – по североизточната и част от
източната граница на ПИ с идентификатор
58503.171.229 до т. 2;
от запад – от т. 1 по част от западната гра
ница на ПИ с идентификатор 58503.171.229.
1.2.2.2. Териториален обхват на охранителна
зона „Север“ по КККР на гр. Провадия:
В териториалния обхват попада част от поземлен имот с идентификатор 58503.171.229 от
землището на гр. Провадия, община Провадия,
област Варна.
1.2.2.3. Граници на охранителна зона „Юг“ по
КККР на гр. Каварна:
от юг – от източния ъгъл на ПИ с идентификатор 05102.100.32 по югоизточната граница на
същия имот до южния му ъгъл, оттам по права
линия през ПИ с идентификатори 05102.102.56 и
05102.102.919 до т. 8, оттам по част от западната и южната граница на ПИ с идентификатор
58503.145.230, оттам по южните граници на ПИ
с идентификатори 58503.164.8 и 58503.164.228;

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

от север – от северозападния ъгъл на ПИ с
идентификатор 58503.164.229, оттам по южната и
част от източната граница на ГАНКЦ до т. 7, от
т. 7 по права линия през ПИ с идентификатори
58503.145.230 и 05102.102.919 до западния ъгъл
на ПИ с идентификатор 05102.100.47, оттам по
северозападната граница на същия имот до североизточния ъгъл на същия имот, оттам по права
линия през ПИ с идентификатори 05102.100.45 и
05102.100.36 до северния ъгъл на ПИ с идентификатор 05102.100.34;
от изток – по североизточните граници на
ПИ с идентификатори 05102.100.34, 05102.100.33
и 05102.100.32;
от запад – по западните граници на ПИ с
идентификатори 58503.164.228 и 58503.164.229.
Координатна система БГС – 2005 г.
№

X (m)

Y (m)

7.

4778599.65

660777.39

8.

4778478.48

660866.25

1.2.2.4. Териториален обхват на охранителна
зона „Юг“ по КККР на гр. Провадия:
В териториалния обхват попадат имоти от
землищата на Провадия и Бозвелийско, както
следва: от землището на гр. Провадия – поземлени имоти: 58503.164.22, 58503.164.230, 58503.164.1,
58503.164.228, 58503.164.223, 58503.164.2, 58503.164.7,
58503.164.224, 58503.164.84 и част от поземлен имот
58503.145.230, и от землището на с. Бозвелийско – поземлени имоти: 05102.100.32, 05102.100.33,
05102.100.34, 05102.100.47 и части от поземлени
имоти: 05102.102.919, 05102.102.56, 05102.100.36,
05102.100.45.
П л о щ о т з е м л и щ е т о н а г р. П р о в а д и я :
58,963 дка. Площ от землището на с. Бозвелийско: 18,565 дка. Обща площ – 77,528 дка.
1.3. Предписания за опазване на:
1.3.1. Общи предписания и препоръки:
След приключване на процедурите по предоставяне на статут и регистрация определените
граници и предписания за опазване на територията
на груповата археологическа недвижима културна
ценност „Праисторически солодобивен комплекс
Провадия – Солница“ следва да бъдат отразени в
кадастралната карта и кадастралните регистри на
населеното място съгласно изискванията на чл. 79,
ал. 5 от ЗКН и съгласно Наредба № РД-02-20-3
от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието
на идентификатора на недвижимия имот и на
номера на зоната на ограничение в кадастъра
(ДВ, бр. 80 от 2016 г.).
Във връзка с изключително високата научна
и културно-историческа стойност на обекта и
необходимостта от осигуряване на възможност
за планово проучване, консервация, реставрация, социализация и адекватно експониране в
естествена среда комисията предлага след приключване на процедурата за предоставяне на
статут и регистрация на ГАНКЦ „Праисторически
солодобивен комплекс Провадия – Солница“ да
бъде инициирано изготвянето и процедирането
на ПУП – ПРЗ за частта от определения териториален обхват на недвижимата културна ценност
в рамките на ПИ с идентификатор 58503.171.229,
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съобразен с изготвените предписания за опазване,
който да се представи за съгласуване от МК по
реда на ЗКН.
1.3.2. Територия на недвижимата културна
ценност:
Определя се като територия за археологическо и геофизично проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на
архитектурно-археологически структури. Изисква
се промяна в начина на трайно ползване (по
КК) и промяна в отреждането на частта от ПИ
с идентификатор 58503.171.229.
В рамките на площта на селищната могила, оградена с временна ограда, се забраняват
всякакви строителни дейности, с изключение
на изграждане на инфраструктура, свързана с
археологическото проучване, защитата и/или
експонирането на археологическите недвижими
културни ценности; или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп и
обслужване на посетители – защитни покрития,
навеси, беседки, погледни площадки, пасарелки,
пътеки и парапети, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни
табла и указателни знаци, площадки за почивка,
кошчета за боклук и др.
За терените, през които преминават съоръжения от техническата инфраструктура на „Провадсол“ – ЕАД – определя се като територия за
ремонт, рехабилитация, поддръжка и подмяна на
съществуващите съоръжения. Допуска се продължаване на дейността по добив на каменна сол и
производство на разсол, както и преноса реализацията на добитата каменна сол под формата
на разсол. Допуска се ремонт и рехабилитация
на съществуващите пътища и мостове.
На основание чл. 161, ал. 2 от ЗКН тези дейности се извършват при осигурено наблюдение
от археолог (при стриктно спазване на чл. 160,
ал. 2) с цел документиране на евентуално запазени
части от археологически структури, засегнати от
първоначалното строителство. За целта следва
преди началото на реализацията им да бъде уведомен научният ръководител на археологическото
проучване и ИМ – Провадия.
При изграждане на нови съоръжения, свързани с техническата инфраструктура на „Провадсол“ – ЕАД, и пътища, терените в обхвата
на разработките предварително се подлагат на
спасително археологическо проучване.
Забранява се използването на териториите,
включени в границите на ГАНКЦ, за депа за
всякакъв вид отпадъци, с изключение на депониране на осолени почви върху съществуващите
площадки с цел обработката им за последващо
третиране съобразно изискванията за управление
на добив на подземни богатства. Забранява се
изграждане на базови станции и ретранслатори
на мобилни и ТВ оператори. Забранява се изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични
паркове и площадки. Забранява се засаждането
на дървесна растителност, трайни насаждения с
дълбока коренова система.
След извършване на теренно археологическо
проучване в случаите, когато в решенията на
протокол на експертна комисия по чл. 158а от
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ЗКН се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурно-археологически
структури, за същите се изготвя проектна документация съгласно изискванията, регламентирани
в Наредба № 4 от 21.12.2016 г. на МК и МРРБ
за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности (ДВ,
бр. 105 от 2016 г.).
Дейностите, свързани със социализацията на
АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
задължително се извършват след спасително
археологическо проучване на терените, които
ще бъдат засегнати, съгласно изискванията на
чл. 161 от ЗКН.
В процеса на реализация на дейности по
благоустрояване на територията и осигуряване
на посетителски достъп се провежда наблюдение
от археолози съгласно изискванията на чл. 161,
ал. 2 от ЗКН.
Цитираните дейности и всяка нова инвестиционна инициатива за намеса, както и проектна
документация се съгласуват с Министерството на
културата по реда на чл. 83 и 84 от ЗКН на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от ЗКН и с РИОСВ – Варн а,
по реда на екологичното законодателство.
В случай на производствена авария се следват
утвърдените работни процедури, предвидени за
такива случаи. За възникнали ситуации от този
вид се уведомява ИМ – Провадия.
1.3.3. Територия на охранителната зона „Север“:
Определя се като територия за археологическо
наблюдение, археологическо проучване и евентуално експониране на археологически структури,
свързани с ГАНКЦ. Запазва се начинът на трайно
ползване на имотите. Забранява се засаждане на
растения с дълбока коренова система, както и
на нова дървесна и храстова растителност преди
приключване на археологическо проучване в
конкретна територия.
Подземно ст рои телст во за полагане и ли
поддръжка на съществуваща техническа инфраструктура, изграждането на нова, както и прокарването и поддръжката на пътища се извършват
задължително под наблюдение на археолог при
стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Преди реализацията на такива инвестиционни
намерения инвеститорът задължително уведомява научния ръководител на археологическото
проучване и ИМ – Провадия, с оглед осигуряване на специалист археолог за провеждането на
наблюдението.
Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци, с изключение изискванията за управление
на добив на подземни богатства.
В случай на производствена авария се следват
утвърдените работни процедури, предвидени за
такива случаи. За възникнали ситуации от този
вид се уведомява ИМ – Провадия.
1.3.4. Територия на охранителната зона „Юг“:
Определя се като територия за археологическо
наблюдение, археологическо проучване и евентуално експониране на археологически структури,
свързани с ГАНКЦ. Запазва се начинът на трайно
ползване на имотите. Забранява се засаждане на
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растения с дълбока коренова система, както и на
нова дървесна и храстова растителност. Забранява
се промяната на коритото на реката в участъка
на охранителна зона „Юг“.
Подземно ст роителство за полагане или
поддръжка на съществуваща техническа инф
раструктура, изграждането на нова, както и
прокарването и поддръжката на пътища, брегоукрепване се извършват задължително под
наблюдение на археолог при стриктно спазване
на чл. 160, ал. 2 от ЗКН. Преди реализацията на
такива инвестиционни намерения инвеститорът
задължително уведомява научния ръководител на
археологическото проучване и ИМ – Провадия,
с оглед осигуряване на специалист археолог за
провеждането на наблюдението.
Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
В случай на производствена авария се следват
утвърдените работни процедури, предвидени за
такива случаи. За възникнали ситуации от този
вид се уведомява ИМ – Провадия.
Заповедта да се впише в Националния публичен
регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
Министър:
В. Минеков
1831
ЗАПОВЕД № РД-9Д-33
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследс т во (ЗК Н), За повед № РД- 09- 477 о т
4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх.
№ 33- 0 0 -564/13.08.2021 г. и приложени я към
него, внесени в Министерството на културата
на 8.10.2021 г., становище на Специализирания
експертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2
от ЗКН, назначен със Заповед № РД-09-692 от
26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352
от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г.,
Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г., Заповед
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№ РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от
15.01.2021 г. и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г.
на министъра на културата, решение по т. 3
на протокол № 93 от заседание на СЕСОНКЦ,
с ъ с т оя ло с е н а 27.10.2 0 21 г. – 2 8.10.2 0 21 г.,
одобрен о т м и н ис т ъра на к ул т у рата с рег.
№ ПР-52/02.12.2021 г., нареждам:
1. Актуализирам статута и определям режими
за опазване – териториален обхват (граници и
охранителна зона) и предписания за опазване
на обект „Архитектурен комплекс от Римската
епоха“ в м. Св. Илия, намиращ се в землището
на с. Стройно, община Елхово, област Ямбол (ДВ,
бр. 41 от 1976 г. – „Антично и средновековно селище“, с. Стройно, м. Манастира), с класификация
на групова археологическа недвижима културна
ценност, с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност (ГАНКЦ) по КККР
на с. Стройно, община Елхово, област Ямбол:
– от югоизток – по част от югоизточната
граница на ПИ с идентификатор 69883.39.50 до
т. 11, оттук по част от североизточната граница на ПИ с идентификатор 69883.39.80 до т. 12,
оттук през ПИ с идентификатори 69883.39.80 и
69883.39.70 до т. 14;
– от югозапад – от т. 14 по част от югозападната граница на ПИ с идентификатор 69883.39.70
до т. 16, по югозападните граници на ПИ с идентификатори 69883.39.50 и 69883.39.40;
– от североизток – по североизточните граници
на ПИ с идентификатори 69883.39.40 и 69883.39.50;
– от северозапад – по северозападната граница
на ПИ с идентификатор 69883.39.40.
Териториалният обхват на ГАНКЦ съвпада
с полигон, определен от 18 точки със следния
координатен регистър на чупките:
Координатен регистър
Гранични точки на ГАНКЦ
Координатна система: БГС – 2005
№

X (m)

Y (m)

1.

4682614.092

597516.132

2.

4682652.887

597542.253

3.

4682685.200

597561.454

4.

4682724.496

597560.169

5.

4682732.091

597548.179

6.

4682842.732

597693.515

7.

4682825.360

597706.741

8.

4682770.955

597748.162

9.

4682760.471

597756.143

10.

4682716.374

597789.717

11.

4682654.072

597707.892

12.

4682612.451

597739.577

13.

4682573.808

597688.815

14.

4682502.668

597595.366

15.

4682505.202

597594.059
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№

X (m)

Y (m)

16.

4682547.060

597567.328

17.

4682554.560

597562.529

18.

4682590.964

597533.495

1.1.2. Териториален обхват на ГАНКЦ по КККР
на землището на с. Стройно, община Елхово,
област Ямбол:
В териториалния обхват на ГАНКЦ попадат
ПИ с идентификатори: 69883.39.40, област Ямбол,
община Елхово, с. Стройно, м. Св. Илия, вид
собственост „частна“, вид територия „земеделска“,
категория 4, НТП „нива“; 69883.39.50, област Ямбол, община Елхово, с. Стройно, м. Св. Илия, вид
собственост „частна“, вид територия „земеделска“,
категория 4, НТП „нива“; част от 69883.39.70, област Ямбол, община Елхово, с. Стройно, м. Св.
Илия, вид собственост „частна, обществени организации“, вид територия „земеделска“, категория
4, НТП „нива“ – 6,02 дка, и част от 69883.39.80,
област Ямбол, община Елхово, с. Стройно, м. Св.
Илия, вид собственост „частна“, вид територия
„земеделска“, категория 4, НТП „нива“ – 3,34 дка.
Обща площ – 48,32 дка.
1.1.3. Граници на охранителната зона на недвижима културна ценност по КККР на с. Стройно,
община Елхово, област Ямбол:
– от юг – съвпада със северната граница на
ГАНКЦ;
– от север – по северните граници на ПИ с
идентификатори 69883.38.10, 69883.38.20, 69883.38.30,
69883.38.137 (път), 69883.39.41, 69883.39.137 (път),
69883.39.13, 69883.39.12 и 69883.39.11;
– от изток – по източните граници на ПИ с
идентификатори 69883.39.11, 69883.39.30, 69883.39.40
(част от североизточната граница на ГАНКЦ),
69883.39.50 (част от североизточната граница на
ГАНКЦ) до т. 10, оттук до североизточния ъгъл
на 69883.39.65, оттук по източните граници на
69883.39.65 и 69883.39.63, от югоизточния ъгъл
на 69883.39.63 през 69883.41.137 (път) до т. А с
координати: Х = 4682584.648 и Y = 597935.445; от
т. А до североизточния ъгъл на 69883.41.100, по
северната граница на 69883.41.100, по източните
граници на ПИ с идентификатори 69883.41.20,
69883.41.33, 69883.41.40, 69883.41.51, 69883.41.64,
69883.41.63, 69883.41.150 и 69883.41.80;
– от запад – по западните граници на ПИ с идентификатори 69883.40.40, 69883.40.37, 69883.40.36,
69883.40.38, 69883.40.35, 69883.40.20, 69883.40.10,
698 83. 38.137 (п ът), 698 83. 38.41, 698 83. 38.42 ,
69883.38.43, 69883.38.44 и 69883.38.10.
1.1.4. Териториален обхват на охранителна
зона на недвижима културна ценност по КККР
на с. Стройно, община Елхово, област Ямбол:
В териториалния обхват на охранителната
зона попадат поземлени имоти с идентификатори:
69883.38.10, 69883.38.20, 69883.38.30, 69883.38.41,
69883.38.42, 69883.38.43, 69883.38.44, 69883.38.50,
698 83.38.6 0, 698 83.38.9 2 , 698 83.38.137 (п ът),
69883.39.11, 69883.39.12, 69883.39.13, 69883.39.30,
69883.39.41, 69883.39.42, 69883.39.45, 69883.39.63,
69883.39.65, част от 69883.39.70 (12,18 дка), част от
69883.39.80 (7,91 дка), 69883.39.137 (път), 69883.40.10,
69883.40.20, 69883.40.34, 69883.40.35, 69883.40.36,
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69883.40.37, 69883.40.38, 69883.40.40, 69883.40.42,
69883.40.43, 69883.40.44, 69883.40.45, 69883.40.46,
69883.40.50, 69883.40.70, 69883.40.80, 69883.40.90,
69883.40.138 (проучена надгробна могила – „Райкова“), 69883.40.924 (път), 69883.41.10, 69883.41.15,
69883.41.20, 69883.41.33, 69883.41.40, 69883.41.51,
69883.41.52, 69883.41.53, 69883.41.54, 69883.41.55,
69883.41.56, 69883.41.61, 69883.41.62, 69883.41.63,
69883.41.64, 69883.41.65, 69883.41.70, 69883.41.80,
част от 69883.41.137 (път) и 69883.41.150.
Обща площ – 612,62 дка.
2. Предписания за опазване на:
2.1. Предписания за опазване на територията
на ГАНКЦ:
Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на археологически структури. Забраняват се всякакви
строителни дейности с изключение на изграждане
на инфраструктура, свързана със защитата и/или
експонирането на археологическите недвижими
културни ценности, или за минимално необходимото бъдещо благоустрояване и осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – подход
към обекта, пътеки, художествено и функционално
осветление, експозиционни информационни табла.
Работите, свързани със социализацията на ГАНКЦ,
нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог
като спасителни археологически проучвания при
условията на чл. 161 от Закона за културното наследство (ЗКН) (ДВ, бр. 19 от 2009 г.).
Всякакви бъдещи проекти, свързани с консервация, реставрация, експониране и социализация
на ГАНКЦ и археологически структури, свързани
с нея (след археологическото им проучване), се
съгласуват с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 от Закона
за културното наследство.
Допуска се използването на територи ята
единствено като ливада, без пашуване. Забранява
се всяка друга селскостопанска дейност, включително почвената обработка, засаждането на
дървесна, храстова и тревна растителност, както
и на трайни насаждения и култури с дълбока
коренова система.
Допуска се поддръжка и ремонт на евентуално
съществуваща подземна хидромелиоративна инф
раструктура, ел. и ВиК мрежи, но не и изграждане
на нови такива. В такива случаи задължително се
осигурява археологическо наблюдение от страна
на Етнографско-археологическия музей – Елхово,
или РИМ – Ямбол, при спазване на изискванията
на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Забранява се бивакуване, къмпингуване, както
и паленето на огън.
Забранява се изграждане на базови станции
и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори.
Забранява се изграждането на ветрогенераторни
и фотоволтаични паркове и площадки и други
подобни съоръжения.
Забранява се използването на териториите,
включени в границите на ГАНКЦ, за депа за
всякакъв вид отпадъци.
Забранява се откриването на кариери за добив
на подземни богатства.
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2.2. Предписания за опазване на територията
на охранителната зона на ГАНКЦ:
Определя се като зона за археологическо
наблюдение, при необходимост археологическо
проучване (съгласно чл. 160, ал. 2 от ЗКН) и
евентуално експониране на археологически недвижими културни ценности.
Запазва се начинът на трайно ползване на
имотите. Не се допуска промяна на предназначението им.
Забранява се дълбочинна обработка на земята
(риголване) и засаждане на растения с дълбока
коренова система, както и на нова дървесна и
храстова растителност.
За имотите с НТП „нива“ се допуска почвена
обработка до дълбочина 0,25 – 0,30 м. Подземно
строителство за полагане на техническа инфраструктура (хидромелиоративна, ел. и ВиК мрежи
и др.), дейностите по ремонт и рехабилитация
на евентуално съществуваща такава, както и
прокарването на транспортна инфраструктура
(полски пътища) се извършват задължително под
наблюдение на археолог при стриктно спазване
на чл. 160, ал. 2 от ЗКН. Преди реализацията на
такива инвестиционни намерения инвеститорът
задължително уведомява Етнографско-археологическия музей – Елхово, или РИМ – Ямбол,
с оглед осигуряване на специалист археолог за
провеждането на наблюдението.
Забранява се изграждане на базови станции
и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори.
Забранява се изграждането на ветроенергийни
и фотоволтаични генератори и площадки.
Забранява се изграждането на депа за преработка и съхранение на какъвто и да е вид отпадъци.
За ПИ с идентификатор 69883.38.92, област
Ямбол, община Елхово, с. Стройно, м. Черния
мост, вид собственост „държавна частна“, вид
територия „горска“, НТП „друг вид дървопроизводителна гора“ – прилагат се дейностите и
мероприятията, предвидени в действащия ГСП на
ТП „ДГС Елхово“ – гр. Елхово. Работите, предвидени в ГСП, свързани с нарушаване на целостта
на земния пласт, се извършват задължително в
присъствието на археолог при стриктно спазване
на неговите указания и на разпоредбата на чл. 160,
ал. 2 от ЗКН. В такива случаи ТП „ДГС Елхово“
предварително уведомява Етнографско-археологическия музей – Елхово, или РИМ – Ямбол, с
цел осигуряване на наблюдение.
Археологическ и проу чвани я в границите
на имота се съгласуват с ТП „ДГС Елхово“ и
РДГ – Сливен.
Когато при провеждане на археологически
проучвания се налага почистване на терена
от горскодървесна растителност и сечта не е
предвидена в горскостопанския план, ТП „ДГС
Елхово“ прави предложение за промяна в плана,
като изготвя план-извлечение и го представя за
одобрение в РДГ – Сливен, по реда на Наредба
№ 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите във връзка с
чл. 105, т. 2 от Закона за горите. Предложението
се съгласува и с РИОСВ – Стара Загора.
За ПИ с идентификатор 69883.39.45 – проектната документация за бъдещи КРР по интериора
и екстериора на недвижимата културна ценност
Църква „Св. Илия“, както и за благоустрояването
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на средата, в която е разположена тя, се съгласува
с Министерството на културата съгласно чл. 83
и по реда на чл. 84 от ЗКН.
Рехабилитация и ремонт на съществуваща
подземна инфраструктура задължително се извършва при осигурено наблюдение на археолог и
при стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Изграждането на нова такава се предхожда от
спасителни разкопки на терените, които ще бъдат
засегнати от инвестиционното намерение.
Определя се като територия за археологическо
наблюдение, при необходимост археологическо и
геофизическо проучване и евентуална социализация на археологически структури, свързани с
ГАНКЦ.
З а П И с и ден т ифи к ат о ри 698 83. 39.41 и
69883.39.42 – запазва се начинът на трайно пол
зване на имотите. Определя се като територия
за археологическо наблюдение, археологическо и
геофизическо проучване и евентуална социализация на археологически структури, свързани с
ГАНКЦ.
Рехабилитация и ремонт на съществуваща
подземна инфраструктура задължително се извършва при осигурено наблюдение на археолог и
при стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Изграждането на нова такава се предхожда от
спасителни разкопки на терените, които ще бъдат
засегнати от инвестиционното намерение.
Заповедта да се впише в Националния публичен
регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
За министър:
Пл. Славов
1838
ЗАПОВЕД № РД-9Д-34
от 7 декември 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-562/13.08.2021 г.
и приложения към него, внесени в Министерството на културата на 8.10.2021 г., становище на
Специализирания експертен съвет за опазване на
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недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед
№ РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27
от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.,
Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г., Заповед
№ РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед № РД-09694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата,
решение по т. 1 на протокол № 93 от заседание на
С ЕС ОН К Ц , с ъ с т оя ло с е н а 27.10.2 0 21 г. –
28.10.2021 г., одобрен от министъра на културата
с рег. № ПР-52/2.12.2021 г., нареждам:
1. Предоставям статут и определям режими
за опазване – териториален обхват (граници и
охранителна зона) и предписания за опазване
на обект „Тракийски селищен център от VI – V
в. пр. Хр.“, в землището на с. Васил Левски, община Карлово, област Пловдив, с класификация
на единична археологическа недвижима културна
ценност, с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват по КККР на землището на с. Васил Левски, община Карлово,
област Пловдив:
В териториалния обхват на ЕАНКЦ попадат
ПИ с идентификатори: 10207.16.19 (вид собственост – „Общинска частна“, вид територия – „Земеделска“, НТП – „Нива“), 10207.16.615 (вид
собственост – „Общинска частна“, вид територия – „Земеделска“, НТП – „Друг вид земеделска
земя“), 10207.16.613 (вид собственост – „Общинска публична“, вид територия – „Земеделска“,
НТП – „Пасище“), 10207.8.614 (вид собственост –
„Общинска публична“, вид територи я – „Земеделска“, НТП – „Пасище“), и част от ПИ с
идентификатор 10207.16.20 (вид собственост – „Общинска частна“, вид територия – „Земеделска“,
НТП – „Нива“).
Обща площ: 21,704 дка.
1.1.2. Граници на ЕАНКЦ по КККР на землището на с. Васил Левски, община Карлово,
област Пловдив:
от югозапад и запад: по югозападната и западната граница на ПИ с идентификатор 10207.8.614,
по западната граница на ПИ с идентификатор
10207.16.615 и по западната и северозападната
граница на ПИ с идентификатор 10207.16.20 до т. 1;
от север и североизток: от т. 1 по права линия
през ПИ с идентификатор 10207.16.20 до т. 2; от
т. 2 по права линия през същия ПИ до т. 3;
от изток и югоизток: от т. 3 по част от източната граница на ПИ с идентификатор 10207.16.20,
оттам по източната граница на ПИ с идентификатор 10207.16.19 и по югоизточната граница на
ПИ с идентификатор 10207.8.614.
Координатен регистър на проектните
точки на EАНКЦ:
Координатна система БГС – 2005 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4719556.07

452296.27

2.

4719548.53

452347.09

3.

4719482.60

452416.39
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1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на ЕАНКЦ:
Поради отсъствието на данни за наличие на
археологически структури, свързани с ЕАНКЦ
извън границите на описани я териториален
обхват на обекта, не се предлага определяне на
охранителна зона.
2. Предписания за опазване:
2.1. Предписания за опазване на територията
на ЕАНКЦ:
Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на
археологически структури. Забраняват се всякакви
строителни дейности с изключение на изграждане
на инфраструктура, свързана със защитата и/или
експонирането на археологическите недвижими
културни ценности, или за минимално необходимото бъдещо благоустрояване и осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – подход
към обекта, пътеки, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни
табла. Работите, свързани със социализацията на
ЕАНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог като спасителни археологически
проучвания при условията на чл. 161 от Закона
за културното наследство – ЗКН (ДВ, бр. 19 от
2009 г. с изм. и доп.).
Допуска се използването на територи ята
единствено като ливада, без пашуване. Забранява
се всяка друга селскостопанска дейност, включително почвената обработка, засаждането на
дървесна, храстова и тревна растителност, както
и на трайни насаждения и култури с дълбока
коренова система.
Допуска се поддръжка и ремонт на евентуално съществуваща подземна хидромелиоративна
инфраструктура, но не и изграждане на нова
такава. В такива случаи задължително се осигурява археологическо наблюдение при спазване
изискванията на чл. 160, ал. 2 от ЗКН от страна
на РАМ – Пловдив.
Забранява се бивакуване, къмпингуване, както
и паленето на огън.
Забранява се изграждане на базови станции
и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори.
Забранява се изграждането на ветрогенераторни
и фотоволтаични паркове и площадки и други
подобни съоръжения.
Забранява се използването на териториите,
включени в границите на ЕАНКЦ за депа за
всякакъв вид отпадъци.
Забранява се откриването на кариери за добив
на подземни богатства.
Заповедта да се впише в Националния публичен
регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
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ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
За министър:
Пл. Славов
1883
ЗАПОВЕД № РД-9Д-35
от 8 декември 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 45-00-3632020/15.02.2021 г. по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, становище на Специализирания
експертен съвет за опазване на недвижимите
културни ценности (СЕСОНКЦ), назначен със
Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД09-319 от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от
8.07.2020 г., Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г.
и Заповед № РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на културата, решение по т. 1 на протокол
№ 90 от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
26.02.2021 г., одобрен от министъра на културата
с рег. № ПР-12/5.04.2021 г., и писма на Министерството на регионалното развитие и благо
устройството с наш вх. № 45-00-363/27.09.2021 г.
и на Министерството на околната среда и водите
с наш вх. № 45-00-363/29.11.2021 г. нареждам:
1. А к т уа лизи рам реж ими – тери т ориа лен
обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване археологически резерват
„Тра к и йск и и а н т и чен г ра д К аби ле“ к ра й
с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, и
охранителните му зони, обявен в „Държавен
вестник“, бр. 69 от 1979 г., като народна старина
„Градището на Таушан тепе – Ямболско“; като
паметник на културата „Античен град Кабиле
(Калето)“ – с. Кабиле, 2 км северно, обявен в ДВ,
бр. 94 от 1965 г.; като археологически резерват
с решение на Комитета за изкуство и култура,
обявено в ДВ, бр. 24 от 1965 г.; вписан в Списъка
на археологическите резервати (приложение към
чл. 50, ал. 3 от ЗКН) под № 13 – „Тракийски и
античен град Кабиле“, община Ямбол, област
Ямбол. В съответствие с определените с одоб
рен от министъра на културата протокол от
2.11.2011 г. на междуведомствена комисия, наз
начена със Заповед № РД-9К-0185 от 25.10.2011 г.
на министъра на културата, и решения, отразени
в протокол № 23 от заседанието на СЕСОНКЦ
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(Заповед № РД-9К-44 от 14.02.2012 г.), състояло
се на 12.03.2012 г., както следва:
2. Археологически резерват „Тракийски и
античен град Кабиле“ край с. Кабиле, община
„Тунджа“, област Ямбол, съгласно Списък с археологически резервати (приложение към чл. 50,
ал. 3 от ЗКН).
2.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
2.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
2.1.1.1. Граници на археологически резерват
„Тракийски и античен град Кабиле“ по КККР на
с. Кабиле, община „Тунджа“, с ЕКАТТЕ 35028:
от юг – по южните граници на ПИ 34.20 и
ПИ 32.317;
от север – от т. 1 по част от северната граница на ПИ 33.40, по северната граница на ПИ
4.15, по северозападната граница на ПИ 4.14, по
северозападната, северната и източната граница
на ПИ 4.13, по част от източната граница на
ПИ 11.115, по северната граница на ПИ 11.116,
по част от северната граница на ПИ 11.113 и по
северната граница на ПИ 11.112;
от изток – по източната граница на ПИ 11.112,
по югоизточните граници на ПИ 11.113 и ПИ 11.109,
по част от източната и по част от южната граница
на ПИ 11.118, по източната граница на ПИ 34.20;
от запад – по западната и част от северната
граница на ПИ 32.317, по западната и част от
северната граница на ПИ 33.10, по западната
и северната граница на ПИ 33.22, по част от
западната граница на ПИ 33.25, оттук по част
от южната граница на ПИ 33.38 до т. 2, от т. 2
по права линия през ПИ 33.38, ПИ 33.41 и ПИ
33.40 до т. 1.
Координатен регистър на проектните точки:
Координатна система БГС – 2005 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4713525.30

580039.55

2.

4713480.26

580046.51

2.1.1.2. Териториалният обхват на археологическия резерват „Тракийски и античен град
Кабиле“, община Ямбол, област Ямбол, по КККР
на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол:
Териториалният обхват на археологическия
резерват вк лючва поземлени имоти (ПИ) с
идентификатори:
35028.4.13 (вид територия – „Селско стопанство“, начин на трайно ползване (НТП) – „Неизползвана нива (угар, орница)“, собственост – „Обществени организации“);
35028.4.14 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Неизползвана нива (угар, орница)“,
собственост – „Обществени организации“);
35028.4.15 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Неизползвана нива (угар, орница)“,
собственост – „Частна“);
35028.4.16 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Неизползвана нива (угар, орница)“,
собственост – „Обществени организации“);
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35028.4.25 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Неизползвана нива (угар, орница)“,
собственост – „Частна“);
35028.4.26 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Неизползвана нива (угар, орница)“,
собственост – „Стопанисвано от общината“);
35028.11.109 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Гори и храсти в земеделска земя“,
собственост – „Общинска публична“);
35028.11.112 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Пасище“, собственост – „Частна“);
35028.11.113 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост – „Общинска публична“);
35028.11.115 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „За селскостопански, горски,
веедомствен път“, собственост – „Общинска
публична“);
35028.11.116 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „Пасище“, собственост – „Стопанисвано от общината“);
35028.11.118 (вид територия – „Селско стопанство“, НТП – „За исторически паметник,
историческо място“, собственост – „Държавна
публична“);
35028.32.317 (вид територия – „Горско стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна
гора“, собственост – „Държавна частна“);
35028.33.10 (вид територия – „Горско стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна
гора“, собственост – „Държавна частна“);
35028.33.22 (вид територия – „Горско стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна
гора“, собственост – „Държавна частна“);
35028.33.25 (вид територия – „Горско стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна
гора“, собственост – „Държавна частна“);
част от 35028.33.38 (вид територия – „Горско
стопанство“, НТП – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, собственост – „Държавна
частна“);
част от 35028.33.40 (вид територия – „Горско
стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна гора“, собственост – „Държавна частна“);
част от 35028.33.41 (вид територия – „Горско
стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна гора“, собственост – „Държавна частна“);
35028.34.20 (вид територия – „Горско стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна
гора“, собственост – „Държавна частна“);
35028.34.21 (вид територия – „Горско стопанство“, НТП – „Друг вид дървопроизводителна
гора“, собственост – „Държавна частна“).
Обща площ: 878,231 дка.
2.2. Териториален обхват и граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
2.2.1. Граници на охранителната зона:
от юг – от югоизточния ъгъл на ПИ 7.44, по
част от северната граница на ПИ 6.55 (част от
трасето на АМ „Тракия“) до югозападния ъгъл
на ПИ 6.40;
от север – по част от северната граница на
ПИ 32.330, по северните граници на ПИ 33.37,
ПИ 32.329, ПИ 32.332, ПИ 33.35, ПИ 33.44 и по
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част от северната граница на ПИ 33.40 до т. 1,
оттук северната граница на охранителната зона
съвпада със западната, южната, източната и
част от северната граница на археологическия
резерват до югозападния ъгъл на ПИ 4.33, оттук
по западните граници на ПИ 4.33, ПИ 4.3, ПИ
4.50, ПИ 4.34, ПИ 4.47 и ПИ 4.44, по част от североизточната граница на ПИ 4.44, по западната
и част от североизточната граница на ПИ 4.51,
по северната и източната граница на ПИ 4.18,
по източните граници на ПИ 4.45, ПИ 4.48, ПИ
4.33, от югоизточния ъгъл на ПИ 4.33 по права
линия през ПИ 40.28 до северозападния ъгъл на
ПИ 40.44, по северната граница на ПИ 40.44 и
по част от северната граница на ПИ 7.44;
от изток – по източната граница на ПИ 7.44;
от запад – по част от западната граница на
ПИ 6.40, по западните граници на ПИ 6.58, ПИ
6.18, ПИ 6.70, ПИ 6.71, ПИ 32.315, ПИ 32.314, ПИ
32.313, по част от западната граница на ПИ 32.328
и по западните граници на ПИ 32.333 и ПИ 32.330.
2.2.2. Териториален обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност:
Териториалният обхват на охранителната
зона включва поземлени имоти (ПИ) с идентификатори:
35 0 2 8 . 4 . 3 , 35 0 2 8 . 4 . 4 , 35 0 2 8 . 4 .7, 35 0 2 8 . 4 .10 ,
3502 8.4.11, 3502 8.4.12 , 3502 8.4.18, 3502 8.4.19,
35028.4.20, 35028.4.21, 35028.4.22 , 35028.4.23,
35028.4.2 4, 35028.4.27, 35028.4.28, 35028.4.29,
35028.4.30, 35028.4.33, 35028.4.34, 35028.4.35,
35028.4.4 4, 35028.4.45, 35028.4.47, 35028.4.48,
35028.4.49, 35028.4.50, 35028.4.51, 35028.6.1, 35028.6.2,
35028.6.3, 35028.6.4, 35028.6.5, 35028.6.6, 35028.6.7,
35028.6.8, 35028.6.9, 35028.6.10, 35028.6.11, 35028.6.13,
3502 8.6.15, 3502 8.6.16, 3502 8.6.17, 3502 8.6.18,
35028.6.19, 35028.6.20, 35028.6.21, 35028.6.22 ,
35028.6.23, 35028.6.24, 35028.6.33, 35028.6.36,
35028.6.37, 35028.6.40, 35028.6.45, 35028.6.48,
35028.6.51, 35028.6.54, 35028.6.56, 35028.6.57,
35028.6.58, 35028.6.59, 35028.6.60, 35028.6.61,
35028.6.62 , 35028.6.63, 35028.6.64, 35028.6.65,
35028.6.66, 35028.6.67, 35028.6.68, 35028.6.69,
35028.6.70, 3502 8.6.71, 3502 8.6.72 , 3502 8.6.73,
35028.6.74, 35028.6.75, 35028.7.1, 35028.7.2, 35028.7.4,
35028.7.5, 35028.7.6, 35028.7.7, 35028.7.10, 35028.7.13,
35028.7.16, 35028.7.17, 35028.7.18, 35028.7.19, 35028.7.20,
3502 8.7.21, 3502 8.7.2 4, 3502 8.7.2 5, 3502 8.7.2 6,
3502 8.7.27, 3502 8.7.2 8, 3502 8.7.29, 3502 8.7.30,
3502 8.7.32 , 3502 8.7.33, 3502 8.7.34, 3502 8.7.35,
3502 8.7.36, 350 2 8.7.41, 350 2 8.7.4 4, 350 2 8.7.45,
3502 8.7.49, 350 2 8.7. 50, 350 2 8.7. 51, 350 2 8.7. 52 ,
3502 8.7.53, 3502 8.7.54, 3502 8.7.55, 3502 8.7.56,
35028.7.57, 35028.7.59, 35028.7.60, 35028.7.61, 35028.7.62,
35028.7.63, 35028.7.64, 35028.7.65, 35028.7.66, 35028.7.67,
35028.7.68, 35028.7.69, 35028.7.70, 35028.7.71, 35028.7.77,
35028.7.78, 35028.7.79, 35028.7.81, 35028.7.84, 35028.7.87,
35028.7.89, 35028.7.91, 35028.7.92, 35028.7.93, 35028.8.1,
35028.8.2, 35028.8.3, 35028.8.4, 35028.8.5, 35028.8.6,
35028.8.7, 35028.8.8, 35028.8.9, 35028.8.10, 35028.8.11,
35028.8.12 , 35028.8.13, 35028.8.14, 35028.8.15,
3502 8.8.16, 3502 8.8.17, 3502 8.8.18, 3502 8.8.19,
35028.8.20, 35028.8.21, 35028.8.22, 35028.8.23,
35028.8.24, 35028.8.25, 35028.8.26, 35028.8.27,
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35028.8.28, 35028.8.29, 35028.8.30, 35028.8.31,
35028.8.32, 35028.8.33, 35028.8.34, 35028.8.35,
35028.8.36, 35028.8.37, 35028.8.38, 35028.8.39,
35028.8.40, 35028.8.41, 35028.8.42 , 35028.8.43,
35028.8.44, 35028.8.45, 35028.8.46, 35028.8.47,
35028.8.48, 35028.8.49, 35028.8.50, 35028.8.51,
35028.8.52, 35028.8.53, 35028.8.54, 35028.8.55,
35028.8.56, 35028.8.57, 35028.8.58, 35028.8.59,
35028.8.60, 35028.8.61, 35028.8.62 , 35028.8.63,
35028.8.64, 35028.8.65, 35028.8.66, 35028.8.67,
35028.8.68, 35028.8.69, 35028.8.70, 35028.8.71,
35028.8.72 , 35028.8.73, 35028.8.74, 35028.8.75,
3502 8.8.76, 3502 8.8.77, 3502 8.8.78, 3502 8.8.79,
35028.8.80, 35028.8.81, 35028.8.82, 35028.8.83,
35028.8.84, 35028.8.85, 35028.8.86, 35028.8.87,
35028.8.88, 35028.8.89, 35028.8.90, 35028.8.91,
3502 8.8.92 , 3502 8.11.1, 3502 8.11.2 , 3502 8.11.3,
3502 8.11.5, 3502 8.11.6, 3502 8.11.7, 3502 8.11.8,
35028.11.9, 35028.11.10, 35028.11.11, 35028.11.13,
35028.11.14, 35028.11.18, 35028.11.19, 35028.11.21,
35028.11.22, 35028.11.23, 35028.11.29, 35028.11.35,
35028.11.37, 35028.11.38, 35028.11.46, 35028.11.47,
35028.11.48, 35028.11.49, 35028.11.50, 35028.11.51,
35028.11.52, 35028.11.53, 35028.11.59, 35028.11.60,
35028.11.61, 35028.11.62, 35028.11.63, 35028.11.65,
35028.11.66, 35028.11.68, 35028.11.69, 35028.11.70,
35028.11.71, 35028.11.73, 35028.11.74, 35028.11.75,
35028.11.77, 35028.11.80, 35028.11.82, 35028.11.84,
35028.11.86, 35028.11.87, 35028.11.89, 35028.11.90,
35028.11.92, 35028.11.93, 35028.11.96, 35028.11.98,
35028.11.99, 35028.11.100, 35028.11.101, 35028.11.102,
35028.11.103, 35028.11.105, 35028.11.106, 35028.11.107,
35028.11.108,35028.11.110, 35028.11.111, 35028.11.114,
35028.11.117, 35028.11.149, 35028.11.160, 35028.12.1,
35028.12.2 , 35028.12.3, 35028.12.5, 35028.12.6,
35028.12.7, 35028.12.8, 35028.12.9, 35028.12.10,
35028.12.11, 35028.12.12, 35028.12.13, 35028.12.14,
35028.12.16, 35028.12.20, 35028.12.21, 35028.12.22,
35028.12.23, 35028.12.25, 35028.12.26, 35028.12.29,
35028.12.30, 35028.12.32, 35028.12.34, 35028.12.35,
35028.12.36, 35028.12.37, 35028.12.38, 35028.12.39,
35028.12.40, 35028.12.41, 35028.12.43, 35028.12.46,
35028.12.47, 35028.12.48, 35028.13.1, 35028.13.2,
3502 8.13.3, 3502 8.13.4, 3502 8.13.7, 3502 8.13.8,
35028.13.9, 35028.13.11, 35028.13.12, 35028.13.13,
35028.13.14, 35028.13.16, 35028.13.17, 35028.13.18,
35028.13.21, 35028.13.22, 35028.13.23, 35028.13.29,
35028.13.30, 35028.13.32, 35028.13.33, 35028.13.34,
35028.13.36, 35028.13.42, 35028.13.43, 35028.13.44,
35028.13.45, 35028.13.46, 35028.13.50, 35028.13.51,
35028.13.52, 35028.13.59, 35028.13.60, 35028.13.61,
35028.13.63, 35028.13.69, 35028.13.72, 35028.13.77,
35028.13.78, 35028.13.81, 35028.32.1, 35028.32.4,
35028.32.7, 35028.32.8, 35028.32.9, 35028.32.13,
35028.32.14, 35028.32.15, 35028.32.16, 35028.32.17,
35028.32.18, 35028.32.21, 35028.32.25, 35028.32.29,
35028.32.30, 35028.32.31, 35028.32.35, 35028.32.60,
35028.32.61, 35028.32.64, 35028.32.65, 35028.32.71,
35028.32.72, 35028.32.74, 35028.32.75, 35028.32.81,
35028.32.82, 35028.32.83, 35028.32.86, 35028.32.87,
35028.32.91, 35028.32.92, 35028.32.99, 35028.32.100,
35028.32.101, 35028.32.103, 35028.32.107, 35028.32.108,
35028.32.109, 35028.32.110, 35028.32.111, 35028.32.112,
35028.32.115, 35028.32.119, 35028.32.120, 35028.32.121,
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35028.32.122, 35028.32.123, 35028.32.124, 35028.32.125,
35028.32.126, 35028.32.127, 35028.32.128, 35028.32.129,
35028.32.130, 35028.32.131, 35028.32.132, 35028.32.133,
35028.32.137, 35028.32.138, 35028.32.139, 35028.32.140,
35028.32.144, 35028.32.145, 35028.32.148, 35028.32.149,
35028.32.150, 35028.32.153, 35028.32.154, 35028.32.155,
35028.32.158, 35028.32.159, 35028.32.160, 35028.32.166,
35028.32.167, 35028.32.168, 35028.32.169, 35028.32.170,
35028.32.178, 35028.32.179, 35028.32.180, 35028.32.186,
35028.32.187, 35028.32.188, 35028.32.191, 35028.32.192,
35028.32.193, 35028.32.194, 35028.32.199, 35028.32.206,
35028.32.207, 35028.32.208, 35028.32.211, 35028.32.212,
35028.32.213, 35028.32.214, 35028.32.215, 35028.32.216,
35028.32.217, 35028.32.218, 35028.32.219, 35028.32.220,
35028.32.221, 35028.32.222, 35028.32.223, 35028.32.224,
35028.32.225, 35028.32.227, 35028.32.231, 35028.32.237,
35028.32.240, 35028.32.241, 35028.32.242, 35028.32.245,
35028.32.246, 35028.32.247, 35028.32.248, 35028.32.249,
35028.32.250, 35028.32.251, 35028.32.252, 35028.32.253,
35028.32.255, 35028.32.258, 35028.32.259, 35028.32.262,
35028.32.265, 35028.32.267, 35028.32.268, 35028.32.269,
35028.32.270, 35028.32.271, 35028.32.272, 35028.32.273,
35028.32.274, 35028.32.278, 35028.32.280, 35028.32.281,
35028.32.282, 35028.32.283, 35028.32.284, 35028.32.285,
35028.32.286, 35028.32.287, 35028.32.288, 35028.32.289,
35028.32.290, 35028.32.291, 35028.32.292, 35028.32.293,
35028.32.294, 35028.32.295, 35028.32.296, 35028.32.297,
35028.32.298, 35028.32.299, 35028.32.300, 35028.32.301,
35028.32.302, 35028.32.303, 35028.32.304, 35028.32.305,
35028.32.306, 35028.32.307, 35028.32.308, 35028.32.309,
35028.32.310, 35028.32.311, 35028.32.312, 35028.32.313,
35028.32.314, 35028.32.315, 35028.32.318, 35028.32.319,
35028.32.320, 35028.32.321, 35028.32.322, 35028.32.323,
35028.32.324, 35028.32.325, 35028.32.326, 35028.32.327,
35028.32.328, 35028.32.329, 35028.32.330, 35028.32.331,
35028.32.332, 35028.32.333, 35028.32.478, 35028.33.2,
35028.33.3, 3502 8.33.4, 3502 8.33.5, 3502 8.33.7,
35028.33.8, 35028.33.9, 35028.33.11, 35028.33.12,
35028.33.13, 35028.33.14, 35028.33.15, 35028.33.16,
35028.33.17, 35028.33.18, 35028.33.19, 35028.33.21,
35028.33.23, 35028.33.24, 35028.33.26, 35028.33.27,
35028.33.28, 35028.33.30, 35028.33.31, 35028.33.32,
35028.33.35, 35028.33.37, част от 35028.33.38, част
от 35028.33.40, част от 35028.33.41, 35028.33.42,
35028.33.43, 35028.33.44, 35028.34.1, 35028.34.3,
35028.34.4, 35028.34.5, 35028.34.6, 35028.34.7,
35028.34.8, 35028.34.9, 35028.34.10, 35028.34.11,
35028.34.12, 35028.34.13, 35028.34.14, 35028.34.15,
35028.34.16, 35028.34.18, 35028.34.19, част о т
35028.40.28, 35028.40.44.
Обща площ: 2480,537 дка.
2.3. Предписания за опазване на:
2.3.1. Територия на недвижимата културна
ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни
ценности. Забранява се обработката на земята.
Забранява се бивакуването и пашата на животни.
За земите от ДГФ се запазва начинът на пол
зване на земята, като се прилага предвиденото по
актуалния към момента ЛУП на ДГС „Тунджа“,
Ямбол. Мероприятията, свързани с нарушаване
на целостта на земния пласт, се извършват за-
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дължително под наблюдението на археолог. При
провеждане на археологически проучвания, при
които се налага изсичане на дървесни видове,
се изисква съгласуване с ДГС „Тунджа“, Ямбол.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване
на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, художествено
и функционално осветление, погледни площадки,
пътеки и парапети. Допуска се ремонт и поддръжка
на съществуващите горски пътища в границата на
резервата. Забраняват се всякакви антропогенни
намеси по скалните образувания с изключение
на почистване. Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства в района
на резервата.
Всички работи, нарушаващи целост та на
земния пласт, се извършват задължително под
ръководството на археолог като спасителни археологически проучвания при условията на чл. 161
от ЗКН. Цитираните дейности се съгласуват с
Министерството на културата на основание чл. 83
и 84 от ЗКН.
Територията на резервата да се обозначи на
терена с трайни знаци и да бъде цялостно оградена.
2.3.2. Охранителна зона на недвижимата културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
наблюдение и проучване.
Запазва се начинът на ползване на земята.
Забранява се промяна на предназначението на
земята и строителство. Определя се режим „Б“
за ползване на земеделските земи – допуска се
селскостопанска обработка с дълбочина до 0,30 м.
Забранява се дълбочинната обработка на земята
(риголване), засаждане на лозя и трайни насаждения с дълбока коренова система, изкуствени
заблатявания и други дейности, които могат да
засегнат и унищожат археологически структури,
разположени в дълбочина под 0,30 м от съвременната повърхност на терена.
За имотите от горския фонд се прилагат мерките, предвидени от актуалния към момента ЛУП
на ДГС „Тунджа“, Ямбол. Всички горскостопански
дейности, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително след предварително
съгласуване с РИМ – Ямбол, в присъствието на
археолог и при спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
При провеждане на археологически проучвания,
при които се налага изсичане на дървесни видове,
се изисква съгласуване с ДГС „Тунджа“, Ямбол.
Поземлен имот с идентификатор 35028.11.90
се определя като приемна зона на резервата. За
имота се допуска ново строителство, свързано с
обслужването на посетителите, след провеждане
на спасителни археологически проучвания на
предвидената за застрояване площ и при спазване
на условията на чл. 161, ал. 1 от ЗКН.
На територията на цялата охранителна зона
се забранява паленето на огън и бивакуването.
Изкопните работи при изпълнение на инфраструктурни проекти – пътища, водопровод, канал и ел.
захранване, се извършват като археологическо
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проучване при спазване на условията на чл. 161,
ал. 1 от ЗКН. Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства. Всички
инвестиционни намерения и искане за намеси на
територията на охранителната зона се съгласуват
с Министерството на културата на основание
чл. 83 и 84 от ЗКН.
Заповедта да се впише в Националния публичен
регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1 и 2, приложение към настоящата
заповед, се съхраняват в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
Министър:
В. Минеков
1884
ЗАПОВЕД № РД-9Д-36
от 9 декември 2021 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-477 от 4.06.2021 г. на министъра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наши вх. № 33-НН-642/17.03.2021 г.
и № 33-00-303/13.05.2021 г., становище на Специализирания експертен съвет за опазване на
недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ)
по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен със Заповед
№ РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г., Заповед № РД-09-319
от 2.06.2020 г., Заповед № РД-09-412 от 8.07.2020 г.,
Заповед № РД-09-34 от 15.01.2021 г. и Заповед
№ РД-09-694 от 15.07.2021 г. на министъра на
културата, Решение по т. 3 на протокол № 91
от заседание на СЕСОНКЦ, състояло се на
23.06.2021 г., одобрен от министъра на културата
с рег. № ПР-31/1.09.2021 г., нареждам:
1. Определям класификация, категоризация
и режими за опазване на обекти, попадащи в
обхвата на Археологически резерват „Античен
град Аполония“, както следва:
1.1. Предоставям статут на обект „Антично
светилище, част от средновековна крепостна стена,
базилика и некропол на н. Скамни, гр. Созопол“,
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с класификация на групова археологическа недвижима културна ценност, с категория „местно
значение“ и единични обекти в състава му:
1.1.1. Предоставям статут и наименование на
обект „Средновековна базилика на н. Скамни,
гр. Созопол“, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност, с
категория „местно значение“.
1.1.2. Предоставям статут и наименование
на обект „Източна кула и прилежащи части от
куртината на средновековна крепостна стена
на н. Скамни, гр. Созопол“, с класификация на
единична археологическа недвижима културна
ценност, с категория „местно значение“.
1.2. Предоставям статут и ново наименование
на обект „Средновековен параклис, античен и
средновековен некропол“, намиращ се в помещение от сутерена на сграда с идентификатор
67800.505.178.1 по КККР: УПИ II – за читалище,
музей и параклис от кв. 146 по ПУП – ПР на
гр. Созопол, м. Провлака, с класификация на
единична археологическа недвижима културна
ценност, с категория „местно значение“.
1.3. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.3.1. Териториален обхват на ГАНКЦ „Антично светилище, част от средновековна крепостна
стена, базилика и некропол на н. Скамни, гр. Созопол“ по КККР на гр. Созопол:
1.3.1.1. Граници на ГАНКЦ „Антично светилище, част от средновековна крепостна стена,
базилика и некропол на н. Скамни, гр. Созопол“
по КККР на гр. Созопол:
от югоизток: по част от югоизточните граници на ПИ с идентификатори 67800.505.146 и
67800.505.109;
от север: по северните граници на ПИ с
идентификатори 67800.505.108, 67800.505.109 и
67800.505.146;
от северозапад: по северозападните граници на
ПИ с идентификатори 67800.505.108 и 67800.505.107;
от запад: по западните граници на ПИ с идентификатори 67800.505.109 и 67800.505.108.
1.3.1.1.1. Граници на единичните археологичес
ки недвижими културни ценности в състава на
груповата археологическа недвижима културна
ценност:
1.3.1.1.1.1. Граници на археологическа недвижима културна ценност „Средновековна базилика на
н. Скамни, гр. Созопол“ по КККР на гр. Созопол:
За граници се определят границите на ПИ с
идентификатор 67800.505.108.
1.3.1.1.1.2. Граници на археологическа недвижима културна ценност „Източна кула и прилежащи
части от куртината на средновековна крепостна
стена на н. Скамни, гр. Созопол“ по КККР на
гр. Созопол:
За граници се определят границите на ПИ
с идентификатори 67800.505.109 и 67800.505.146.
1.3.1.2. Териториалният обхват на груповата
археологическата недвижима културна ценност
„Антично светилище, част от средновековна крепостна стена, базилика и некропол на н. Скамни,
гр. Созопол“ по КККР на гр. Созопол:
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В териториалния обхват попадат ПИ с идентификатори: 67800.505.107 (вид собственост – „Общинска частна“; вид територия – „Населени места“; НТП – „Ниско застрояване (до 10 м)“, с площ
99,4 м 2; 67800.505.108 (вид собственост – „Общинска частна“; вид територия – „Населени места“;
НТП – „Ниско застрояване (до 10 м)“, с площ
2751,2 м 2; 67800.505.109 (вид собственост – „Общинска публична“; вид територия – „Населени
места“; НТП – „Обществен селищен парк, градина“), с площ 1559,8 м 2 , и ПИ с идентификатор
67800.505.146 (вид собственост – „Частна“; вид
територия – „Населени места“; НТП – „Скали“),
с площ 420,9 м 2 . Обща площ на територията на
ГАНКЦ: 4831 м 2 .
1.3.1.2.1. Териториален обхват на единичните
археологически недвижими културни ценности в
състава на груповата археологическа недвижима
културна ценност:
1.3.1.2.1.1. Териториален обхват на археологичес
ка недвижима културна ценност „Средновековна
базилика на н. Скамни, гр. Созопол“ по КККР
на гр. Созопол:
Териториалният обхват включва ПИ с идентификатор 67800.505.108 (вид собственост – „Общинска частна“; вид територия – „Населени
места“; НТП – „Ниско застрояване (до 10 м)“, с
площ 2751,2 м 2 .
1.3.1.2.1.2. Териториален обхват на археологичес
ка недвижима културна ценност „Източна кула и
прилежащи части от куртината на средновековна
крепостна стена на н. Скамни, гр. Созопол“ по
КККР на гр. Созопол:
В териториалния обхват попадат ПИ с идентификатор 67800.505.109 (вид собственост – „Общинска публична“; вид територия – „Населени
места“; НТП – „Обществен селищен парк, градина“), с площ 1559,8 м 2 и ПИ с идентификатор
67800.505.146 (вид собственост – „Частна“; вид
територия – „Населени места“; НТП – „Скали“),
с площ 420,9 м 2 . Обща площ на територията на
АНКЦ: 1980,7 м 2 .
1.3.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на ГАНКЦ „Антично светилище, част от
средновековна крепостна стена, базилика и некропол на н. Скамни, гр. Созопол“:
Охранителната зона се определя с оглед осигуряване на оптимална териториално-устройствена
защита и опазване на ГАНКЦ „Антично светилище, част от средновековна крепостна стена,
базилика и некропол на н. Скамни, гр. Созопол“;
опазване на средата, в която тя е възникнала и
функционирала; недопускане на компрометиране
или унищожаване на разкрити археологически
структури, както и осигуряване на възможността
за максимално хармонично вписване на експонирани археологически структури в естествения
ландшафт.
1.3.1.3.1. Граници на охранителната зона:
От запад, северозапад, север, изток и юг – по
границите на ПИ с идентификатор 67800.505.133
до т. 2 (Х: 4701163.27; Y: 680968.35), оттам по
права линия до т. 1 (Х: 4701168.98; Y: 680972.33),
координатна система БГС – 2005 г.
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1.3.1.3.2. Териториален обхват на охранителната зона:
Вк л юч в а ч ас т о т П И с и ден т ифи к ат о р
67800.505.133 (вид собственост – „Изключителна
държавна собственост“; вид територия – „Населени места“; НТП – „Скали“), с площ 8,767 дка.
1.4. Предписания за опазване на територията
на ГАНКЦ „Антично светилище, част от средновековна крепостна стена, базилика и некропол
на н. Скамни, гр. Созопол“:
1.4.1. Територия на недвижимата културна
ценност:
Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на
архитектурно-археологически структури. Изисква
се довършване на археологическите проучвания
в целия териториален обхват с цел разкриване
плана на обектите и прилежащите им структури.
Изисква се промяна в начина на трайно ползване
(по КК) и промяна в отреждането на имотите.
Забраняват се всякакви строителни дейности,
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана със защитата и/или експонирането на
археологическите недвижими културни ценности,
или за минимално необходимото благоустрояване и осигуряване на достъп и обслужване на
посетители.
Забранява се бивакуване, къмпингуване, както и паленето на огън. Забранява се засаждане
на растения с дълбока коренова система, както
и на нова дървесна и храстова растителност до
завършване на археологическото проучване на
обекта и приемането му по реда на ЗКН.
Допуска се поставяне на временни преместваеми обекти за провеждане на събития, без същите
да са трайно свързани с терена при спазване
изискванията на чл. 56 от ЗУТ. Допуска се адаптация и рефункционализация в пространствата на
консервираните и експонираните структури – временни изложби, лапидарни експозиции, всякакъв
вид културни изяви. Допуска се изграждане на
нова (при необходимост) и поддръжка на съществуваща инфраструктура – електрозахранване,
окабеляване, водопровод, канализация, алейна
мрежа, благоустройство.
Дейностите, свързани със социализацията на
ГАНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
задължително се извършват след спасително
археологическо проучване на терените, които
ще бъдат засегнати, съгласно изискванията на
чл. 161 от ЗКН.
В процеса на реализация на дейности по
благоустрояване на територията и осигуряване
на посетителски достъп се провежда наблюдение
от археолози съгласно изискванията на чл. 161,
ал. 2 от ЗКН.
Цитираните дейности и всяка инвестиционна
инициатива за намеса се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и 84
от ЗКН на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от ЗКН
и с РИОСВ – Бургас, по реда на екологичното
законодателство.
След извършване на теренно археологическо
проучване в случаите, когато в решенията на
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протокол на експертна комисия по чл. 158а от
ЗКН се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурно-археологически
структури, за същите се изготвя проектна документация съгласно изискванията, регламентирани
в Наредба № 4 от 21.12.2016 г. на МК и МРРБ
за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности (ДВ,
бр. 105 от 2016 г.). На основание чл. 14, ал. 1,
т. 13 от ЗКН проектната документация подлежи
на съгласувателно разглеждане по реда на чл. 83
и 84 от ЗКН.
При последващи намеси на обект „Средновековна базилика на н. Скамни, гр. Созопол“ да
се възстанови оригиналният є вид.
1.4.2. Територия на охранителната зона:
Определя се като територия за охрана на подходите към археологическия обект и на визуалния
контакт с него с цел адекватното му интегриране
в съвременната среда.
Не се допуска промяна на начина на трайно
ползване (по КК). Допуска се промяна на отреждането по ПУП – ПР в обхвата на предвиденото
в чл. 8, т. 4 от ЗУТ.
1.5. Териториален обхват на АНКЦ „Средновековен параклис, античен и средновековен
некропол“ в помещение от сутерена на сграда
с идентификатор 67800.505.178.1 по КККР; УПИ
ІІ – за читалище, музей и параклис от кв. 146 по
ПУП – ПР на гр. Созопол, м. Провлака:
1.5.1. Граници на единичната археологическа
недвижима културна ценност:
Съвпа дат с г раници те на самостоя телен
обект с идентификатор 67800.505.178.1.1 и сграда
с идентификатор 67800.505.178.1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67800.505.178.
1.5.2. Териториален обхват на единичната
археологическа недвижима културна ценност:
Териториалният обхват на АНКЦ включва
помещение с Г-образна форма, част от сутеренния
етаж на сграда с идентификатор 67800.505.178.1
по КККР (вид собственост – „Общинска частна“;
функционално предназначение – „Сграда за култура и изкуство“).
Съгласно схема № 15-1286313 от 26.11.2021 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас, самостоятелният обект е с идентификатор 67800.505.178.1.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. (последно изменение
на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от
26.07.2021 г.), помещението е с площ 424,00 кв. м.
1.5.3. Предписания за опазване на територията
на АНКЦ „Средновековен параклис, античен и
средновековен некропол“:
Определя се като територия за археологическо и геофизическо проучване, консервация,
реставрация, експониране и социализация на
архитектурно-археологически структури. Изисква
се довършване на археологическите проучвания в
максимално възможен обхват и по начин, който
не застрашава конструктивната устойчивост на
сградата. При обособяване на самостоятелен идентификатор по КК на помещението следва да се
предвиди промяна в начина на трайно ползване.
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Допускат се дейности, свързани със: осигуряване на конструктивна устойчивост на сградата
(при необходимост); довършване на археологическото проучване в максимално възможна
степен; консервация, реставрация, експониране
и социализация на проучените археологически
структури; осигуряване на достъп и обслужване
на посетители.
Допуска се адаптация и рефункционализация
в пространствата на консервираните и експонираните структури – временни изложби, лапидарни
експозиции, различни културни изяви и събития.
В процеса на реализация на дейности по КРР,
експониране, социализация и осигуряване на
посетителски достъп се провежда наблюдение
от археолози съгласно изискванията на чл. 161,
ал. 2 от ЗКН.
Цитираните дейности и всяка инвестиционна
инициатива за намеса се съгласуват с Министерството на културата по реда на чл. 83 и 84
от ЗКН на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от ЗКН.
След извършване на теренно археологическо
проучване в случаите, когато в решенията на
протокол на експертна комисия по чл. 158а от
ЗКН се изисква консервация, реставрация и експониране на разкрити архитектурно-археологически
структури, за същите се изготвя проектна документация съгласно изискванията, регламентирани
в Наредба № 4 от 21.12.2016 г. на МК и МРРБ
за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности (ДВ,
бр. 105 от 2016 г.). На основание чл. 14, ал. 1,
т. 13 от ЗКН проектната документация подлежи
на съгласувателно разглеждане по реда на чл. 83
и 84 от ЗКН.
1.5.4. Териториален обхват на охранителната
зона на АНКЦ „Средновековен параклис, античен
и средновековен некропол“:
Предвид обстоятелството, че обектът се намира
в сутеренния етаж на съществуваща сграда, като
при изграждането на същата не са регистрирани
археологически структури в съседни помещения,
не се смята за необходимо определянето на индивидуална охранителна зона.
Заповедта да се впише в Националния публичен
регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхраняват в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
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Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
Министър:
В. Минеков
1889

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-27
от 23 март 2022 г.
Във връзка с реализиране на инвестиционна
инициатива на Община Бяла за разширение,
реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, гр. Бяла, на основание чл. 112д,
ал. 6 във връзка с ал. 2, чл. 107 и чл. 112п, ал. 1
от Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), заявление с вх. № АУ14-5 от
1.12.2021 г., допълнено с писма с вх. № АУ14-5-(2)
от 31.01.2022 г. и № АУ14-5-(12) от 16.03.2022 г. на
възложителя – кмета на община Бяла; Заповед
№ РД-07-00-617 от 2.10.2012 г. на кмета на община
Бяла за разрешаване изработване на проект за
подробен устройствен план; писмо с изх. № 0602-165 от 4.11.2020 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, с
което се съгласува проектът на основание чл. 112д,
ал. 5 от ЗМПВВППРБ; писмо с изх. № 04-20-222 от
11.03.2022 г. на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, с което се съгласува проектът
на основание чл. 112д, ал. 6 от ЗМПВВППРБ;
Решение № ЕО-4 от 12.10.2021 г. за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична
оценка на министъра на околната среда и водите;
писма с изх. № ЕО-34 от 22.11.2021 г. и № ЕО-34
от 18.01.2022 г. на Министерството на околната
среда и водите; становище с изх. № СТ-84-48 от
10.02.2021 г. на Министерството на културата;
писмо с изх. № 04-20-222 от 11.03.2022 г. на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури; писмо с изх. № РД-0400-216 от 1.12.2020 г.
на Министерството на отбраната; писмо с изх.
№ Т-04-16-31 от 10.03.2022 г. на Министерството
на туризма; заключение за съгласуване на проект на ПУП с № 08-00-523-110 от 8.11.2021 г. на
главния здравен инспектор към Министерството
на здравеопазването; становище с изх. № 717401-2
от 17.01.2022 г. на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Долни
чифлик; удостоверения № 25-273013 от 30.10.2020 г.
и № 25-273191 от 30.10.2020 г. за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) от Службата по
геодезия, картография и кадастър – Варна, и проекти за изменение на КККР за ПИ 07598.116.158,
07598.116.157 и 07598.116.135; писмо с изх. № 05-19-(6)
от 18.02.2022 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър; писмо с изх. № ППР-81
от 10.02.2022 г. на „Геозащита“ – ЕООД, Варна;
протокол № 1 от 18.02.2021 г. на Община Бяла;
писмо с изх. № РД-22-0415-7 (1) от 18.02.2022 г. на
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областния управител на област Варна; становище
с изх. № ВП-461 от 17.02.2022 г. и съгласувана
графична част от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ООД; съгласувана графична
част от „Електроразпределение Север“ – АД,
на 23.10.2020 г.; протоколи № УТАТУ-01-02-22 от
4.09.2013 г., № УТАТУ-01-02-07 от 12.04.2018 г. и
№ УТАТУ-01-02-03 от 21.02.2022 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и Заповед № РД-02-14-226 от 25.02.2022 г. на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството за предоставяне на правомощия по
ЗМПВВППРБ одобрявам проект на специализиран
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване и парцеларен план (СПУП – ПРЗ
и ПП) на оперативната акватория, зоната за
маневриране и зоната за подхождане за обект:
„Разширение, реконструкция и модернизация на
рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“, област
Варна, съгласно приетите и одобрени графични и
текстови части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
На основание чл. 129, ал. 4 и 5 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) заповедта да се
изпрати за обнародване в „Държавен вестник“
и да се публикува на интернет страницата на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
А дминистративния съд – Варна, в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Ст. Аспарухов
2057

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 69
от 8 март 2022 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за Българската народна банка (ЗБНБ)
Управителният съвет приема промени в бюджета
на Българската народна банка (БНБ) за 2022 г.,
приет с Решение № 381 от 3 декември 2021 г. на
Управителния съвет на БНБ, както следва:
Общият размер на средствата по раздел І – Разход и за изд р ъж к а на БН Б, с е п ромен я о т
136 012 хил. лв. на 140 938 хил. лв. в резултат на
промяна в размера на средствата по показател
„Разходи, свързани с издръжката на паричното
обращение“ от 28 035 хил. лв. на 32 711 хил. лв. и по
показател „Разходи за персонал“ от 50 699 хил. лв.
на 50 949 хил. лв.
Управител:
Д. Радев
1993
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17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С220022-091-0000292/17.03.2022 г. възлага
на Камелия Велкова, София, ул. Попова шапка
№ 42, на следния недвижим имот: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 65231.919.413.1.91.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлени имоти с идентификатори
65231.919.413 и 65231.919.414, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой
нива на обекта: 1, с площ на имота от 82,56 кв. м,
намиращ се в Самоков, община Самоков, област
София, к.к. Боровец, Гюрови градини, апартаментен и хотелски комплекс, вх. Б, ет. 2, ап. 91, ведно
с 0,832 % ид. части от общите части на сградата,
равняващи се на 21,85 кв. м, при съседи на имота
по скица: на същия етаж: имоти с идентификатори
65231.919.413.1.90 и 65231.919.413.1.92; под обекта:
имот с идентификатор 65231.919.413.1.83 и над
обекта: имоти с идентификатори 65231.919.413.1.102
и 65231.919.413.1.103.
1920
32. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с пос
тановление за възлагане на недвижим имот
№ С220010-091-0000133/18.02.2022 г. възлага на „Ес
Джи Кънстръкшън“ – ООД, адрес за кореспонденция: София, ул. Борис Христов № 7, следния
недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 68789.25.520 съгласно скица № 15-55769 от
30.01.2018 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-56
от 30.07.2004 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, за производство на строителни
материали, конструкции и изделия, същият имот
е обособена част от имот със стар идентификатор
68789.25.509, който имот по първичен документ
за собственост представлява дворно място на
„Керамичен завод – Яхиново“, извън регулацията
по плана на гр. Дупница, в Яхиновско землище,
площ 7373 кв. м, намиращ се в Дупница, община Дупница, област Кюстендил, ул. Софийско
шосе № 1, с граници – имоти с идентификатори:
68789.25.510; 68789.155.8; 68789.0.511; 68789.25.521 и
68789.25.530. Имотът е с административен адрес:
Дупница, община Дупница, област Кюстендил,
ул. Софийско шосе № 1. Имотът е закупен за
сумата 199 554 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
1901
51. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх. № С220013-091-0000272/14.03.2022 г.
възлага на „Колект БГ“ – АД, ЕИК 203693558, седалище и адрес на управление: София, ул. Рачо Пет
ков Казанджията № 4, представлявано от управителя: Юлиян Цампаров, следните недвижими имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 23234.298.39,
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представляващ производствен терен – УПИ извън
строителните граници в землището на с. Драгиново, м. Банки, целият с площ 5,801 дка по
н.а., а по скица – 5,799 дка, ведно с построените
в имота: едноетажна масивна производствена
сграда – цех за обработка на дървен материал с
идентификатор 23234.298.39.1 – площ 430 кв. м,
едноетажна масивна производствена сграда – цех
за обработка на дървен материал с идентификатор 23234.298.39.2 – площ 493 кв. м, „сграда за
енергопроизводство“, представляваща трафопост
с идентификатор 23234.298.39.4, площ 25 кв. м и
производствена (промишлена) сграда на един етаж
с идентификатор 23234.298.39.3, площ 24 кв. м,
намиращи се в с. Драгиново, община Велинград,
област Пазарджик – м. Банки, с граници: имот
№ 298027 – пасище, мера; имот № 298036 – реки и
водни течения; имот № 298041 – на производствен
терен; имот № 298040 – полски път на кметство
с. Драгиново, придобит с нотариален акт № 104,
том VIII, дело № 2254/1997 г. Имотът е с уредени
регулационни сметки, ограден с метална ограда
с дължина 263 м и плътна масивна ограда с дължина 56 м. До имота е изграден асфалтов път,
започващ от пътя Велинград – Драгиново, като
през реката минава мост. Относно сградата – цех,
с площ 430 кв. м – представлява масивна сграда,
изградена от стоманобетон, с един голям обособен
вход и втори малък вход. Сградата е обособена
като едно голямо помещение, което се използва
по предназначение. Подът е бетонен. В цеха има
обособено точиларно помещение. Сградата е измазана отвън и отвътре, дограмата е от винкел,
покривът е ламаринен с метални ферми. Същата
е електрифицирана, без ВиК инсталация. Относно сградата с площ 493 кв. м – масивна сграда,
изградена е по идентичен начин с предходната.
Има два обособени входа с метални врати. Същата е електрифицирана, с ВиК инсталация. Има
обособено място за дървообработващи машини.
Сградата за енергопроизводство от 25 кв. м представлява масивна постройка, състояща се от две
тела: високо със стоманобетонни основи, тухлени
стени, стоманобетонна покривна плоча и метална
врата. Сградата е измазана отвън без видими следи от слягания и други строителни недостатъци.
Сградата с площ 24 кв. м представлява едноетажна
масивна постройка със стоманобетонни основи,
стени – тухлена зидария, дървена покривна конструкция, покрита с керемиди. Подходът е чрез
лека дървена стълба на 3 – 4 стъпала. Подът е
циментова замазка, стените и таванът са с вароциментова мазилка. Дограма: метални прозорци,
неотваряеми, и дървена врата. В сградата се влиза
посредством един вход, обособени са две помещения. Сградата е измазана отвън, на места боята
е обелена. 2. Земеделска земя с идентификатор
23234.298.49, представляваща пасище, мера със
стар № 298049, площ 5289 кв. м, категория на
земята – 7, намираща се в с. Драгиново, община
Велинград, област Пазарджик – местност Банки, с
граници: имот № 298029 – пасище, мера, временно
общински собственик, имот № 000108 – полски
път, общинска, незаявена, придобит с договор за
покупко-продажба на недвижим имот, вписан с
вх. № 991, акт 164, том I, НД 2708/2004 г., вписан
в Службата по вписванията – Велинград. Същи-
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ят представлява незастроен имот. Върху имота
няма трайни насаждения. Теренът е равнинен
със строителни граници, граничещ с асфалтов
път. Местоположението на имота спрямо строителните граници на населеното място – до 1 км. 3.
Земеделска земя с идентификатор 23234.298.50,
представляваща пасище, мера със стар № 298050,
площ 4677 кв. м, категория на земята – 7; намираща се в с. Драгиново, община Велинград,
област Пазарджик – местност Банки, с граници:
имот № 298039 – производствен терен на ЕТ
„Амос – Албен Бакърджиев“, имот № 298027 – пасище, мера, временно общински собственик, имот
№ 000108 – полски път, общинска, незаявена,
придобит с договор за покупко-продажба на недвижим имот, вписан с вх. № 991, акт 164, том I,
НД 2708/2004 г. Същият представл ява незастроен
имот. Върху имота няма трайни насаждения.
Теренът е равнинен със строителни граници,
граничещ с асфалтов път. Местоположението на
имота спрямо строителните граници на населеното място – до 1 км. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при агенцията по вписванията по местонахождението на имота.
1932
510. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: доцент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по
дисциплини „Обща геодезия“ и „Наземно лазерно сканиране“ за нуждите на катедра „Геодезия
и геоинформатика“ – един, със срок 3 месеца;
доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Икономика и управление“
за нуждите на катедра „Устойчиво земеползване и управление на имоти“ – един, със срок 2
месеца; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Организация и
управление на производството (строителство)“ за
нуждите на катедра „Организация и икономика
на строителството“ – един, със срок 2 месеца;
главен асистент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Картография и ГИС“ за нуждите на
катедра „Фотограметрия и картография“ – един,
със срок 2 месеца; главен асистент в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (рисуване) за нуждите на катедра „Рисуване и моделиране“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи по конкурсите
се подават в отдел „Човешки ресурси“, кабинет
№ 202, сграда ректорат, София, бул. Христо
Смирненски № 1, тел. 02/866-90-54.
1902
401. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
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7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Медицинска генетика“ за нуждите на Катедрата
по медицинска генетика със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве
№ 2, Катедра по медицинска генетика, СБАЛАГ
„Майчин дом“, ет. 6, стая № 663, тел. 02/91 72 735.
1925
401а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите
на Катедрата по акушерство и гинекология на
база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра
по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113,
тел. 02/9172 376.
1926
401б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Катедрата
по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ
„Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ
„Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172 376.
1927
401в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Неонатология“ за нуждите на Катедрата по акушерство
и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин
дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1,
стая № 113, тел: 02/9172 376.
1928
401г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите
на Катедрата по анестезиология и интензивно
лечение на база „Клиника по анестезиология
и интензивно лечение“ към У МБА Л „Света
Екатерина“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в
сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел.
02/9230 570.
1929
401д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
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опазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите
на Катедрата по анестезиология и интензивно
лечение на база „Клиника по анестезиология и
интензивно лечение“ към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата
на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.
1930
5. – Институтът за балканистика с Център
по тракология „Проф. Александър Фол“ при
БАН (ИБЦТ), София, обявява конкурси за: главен асистент в област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология (социализиране на
паметници на средновековното военно изкуство)
за нуждите на секция „Дигитално културно нас
ледство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; главен асистент
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология (Тракия през Античността) за нуждите на Центъра по тракология – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурсите се подават в
ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
1909
132. – Геологическият институт при БАН –
София, обявява конкурси за: доценти: по професионално направление 4.4. Науки за земята,
специалност „Геохимия“ – един за нуждите на
секция „Геохимия и петрология“; по професионално направление 4.4. Науки за земята, специалист по оценка на природните рискове – един
за нуждите на секция „Геоложки опасности и
рискове“; главен асистент по професионално
направление 4.4. Науки за земята, специалност
„Инженерна геология“ – един за нуждите на
секция „Геотехника на околната среда“, всички
със срок за подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления и документи
в канцеларията на Геологическия институт при
БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая
№ 205. За справки: тел. 02 979 2288.
1910
54. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурс за един доцент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
специалност „Молекулярна биология“ за нуждите
на секция „Молекулярна биология на клетъчния
цикъл“, със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21,
ет. 4; тел. 872-80-50.
1995
73. – Институтът по полимери при БАН –
София, обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) – един за
Научно направление „Полимерни биоматериали“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа-
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вен вестник“. Документи – в канцеларията на
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103 А,
тел. 02/979 22-09.
1959
6. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 77 по
протокол № 47 от 10.02.2022 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация на УПИ ХХI – „за общ.“,
кв. 2, м. Кв. Илиянци, район „Надежда“, за образуване на нов УПИ ХХVIII-2119 – „за ОО“, за
ПИ с идентификатор 68134.1370.2119 по КККР и
изменение на плана за застрояване за нов УПИ
ХХVIII-2119 – „за ОО“, кв. 2, м. Кв. Илиянци,
район „Надежда“, представляващ неразделна част
от подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване на м. Кв. Илиянци,
район „Надежда“, одобрен с Решение № 542 по
протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС. Проектът е изложен в Район „Надежда“. Решението
и одобреният проект за подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление ,,Архитектура
и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район
„Надежда“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
2003
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ за елементи
на техническата инфраструктура за преустройство
и промяна на предназначението на съществуваща
„Сграда № 04 – битов корпус“ в „Офис сграда“, в
УПИ I-000273, КОО бизнес зона и озеленяване,
кв. 12а, м. Спортното по плана на с. Гурмазово
и обекти на територията на ИЗ „София-Божурище“, подобект: Трети етап – нови два броя ел.
проводни линии 20 kV от п/ст „Банкя“ до ВС
„ИЗ Божурище“, на територията на с. Иваняне,
СО, и община Божурище, Софийска област. 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 главния архитект на Столичната община чрез
Район „Банкя“ – СО.
1999
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
плана за регулация и застрояване на УПИ III-146,
1147 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и
озеленяване“, УПИ IV – „за КОО и пазар“, УПИ
XIII – „за озеленяване“, и УПИ XIV-1148 – „за
озеленяване“, от кв. 21, м. Люлин 6 м.р., поземлени имоти с идентификатори 68134.4362.1429 и
68134.4362.1488 за създаване на нови УПИ III-1429,
1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ“, и
УПИ IV – „за КОО и пазар“, в кв. 21 и нови УПИ I –
„за озеленяване“, и УПИ II – „за озеленяване“,
в нов кв. 21А и продължаване на пешеходната
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алея, южно от новообразувания УПИ до улица
между о.т. 123 и о.т. 154, м. Люлин 6 м.р., район
„Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез Район
„Люлин“.
2000
33. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 107 по
протокол № 48 от 24.02.2022 г. на Столичния общински съвет (СОС) e одобрен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
улична регулация на м. гр. Банкя и м. в.з. Банкя:
създаване на двустранен тротоар за осигуряване
на хомогенен профил на улицата от о.т. 295а –
о.т. 613а – о.т. 293а (нова) – о.т. 293 към о.т. 298а и
отпадане на уширение при о.т. 293; изменение на
план за регулация на м. гр. Банкя, кв. 121, УПИ I –
„за лесопарк“, УПИ XVI-1029, образуване на нови
УПИ L-1029 – „за ЖС“, и УПИ LI-1030 – „за ЖС“,
свързаното с това изменение на контактен УПИ
XXIII-1253, преномериране на остатъчната площ
от УПИ I – „за лесопарк“, в УПИ LII – „за лесопарк“, изменение на УПИ I – „за озел. и ТП“, от
кв. 28, м. в.з. Банкя, район „Банкя“, и изменение
на план за застрояване на новообразувани УПИ
L-1029 – „за ЖС“, и УПИ LI-1030 – „за ЖС“,
кв. 121, м. гр. Банкя, район „Банкя“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район ,,Банкя“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1972
35. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I –
„за читалище“, и УПИ V – СГО, образуване на
нов УПИ I-977 – „за общ. обсл., ЖС и ПГ“, в
обхвата на част от ПИ с идентификатор по КККР
68134.1202.977 и нов УПИ II-389, 977 – „за ЖС и
ПГ“, в обхвата на част от ПИ с идентификатор
по КККР 68134.1202.977 и ПИ с идентификатор
68134.1202.389 от нов кв. 13б, м. РазсадникаБежанц и, както и създаване на пешеходна алея
между кв. 13 и нов кв. 13б, м. Разсадника-Бежан
ци, район „Илинден“ – СО. 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 главния архитект на
Столичната община чрез Район „Илинден“ – СО.
1973
4. – Община Брезово на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че
с Решение № 474 на Общинския съвет – гр. Брезово, от 24.02.2022 г., протокол № 39, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на уличен водопровод от
съществуващ водопровод PE-HD ∅ 90, минаващ
по улица между ос. т. 167 и 261 по регулационния
план на с. Розовец, община Брезово, до поземлен
имот с индентификатор 62966.194.48, местност Св.
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Врач – Св. Троица, с. Розовец, община Брезово,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-592 от 21.08.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Брезово пред
Административния съд – Пловдив.
1992
12. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 58 от
24.02.2022 г. на ОбС – Велинград, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе за обект: „Трасе
на нова подземна кабелна линия 20 kV от ПИ
10450.38.105 в местност Босак до нов ЖБ стълб в
оста на съществуващата ВЛ 20 kV „Лепеница“ по
КККР на гр. Велинград. ЕКАТТЕ 10450, община
Велинград, област Пазарджик“. Целта на ПУП
е да се определи трасе за изграждане на нова
подземна КЛ 20 kV от имотите на възложителя до
нов ЖБ стълб, който ще се изгради в обхвата на
пътя (ПИ 10450.33.5) в оста на съществуваща на
ВЛ 20 kV „Лепеница“, между стълб № 20 и 21 с цел
присъединяване на инвестиционно намерение за
изграждане на ,,Сграда за отдих, фотоволтаична
централа и трафопост“ към електропреносната
мрежа. Общата дължина на новото трасе на
подземната КЛ 20 kV е 1508 л. м. Кабелната
линия започва от ПИ 10450.38.105, преминава от
южната страна в обхвата на съществуващ полски
път на около 1 м от имотните граници в пътя и
достига до мястото, определено за изграждането
на нов ЖБ стълб, който ще се изгради в обхвата
на пътя (ПИ 10450.33.5) в оста на съществуваща
ВЛ 20 kV „Лепеница“, между стълб № 20 и 21.
Сервитутът на новата подземна КЛ е 1,20 м – по
0,60 м от двете страни на оста.
2048
13. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
ПУП – парцеларен план на обект: „Нова подземна
кабелна линия НН от БКТП „Марина ливада“ в
ПИ с идентификатор 10450.149.16 до ново електромерно табло за захранване на ПИ с идентификатор
10450.149.172, местност Голямо блато по КККР на
Велинград, община Велинград, област Пазарджик.
Целта на разработката е да се захрани имот с
идентификатор 10450.149.172, местност Голямо
блато по КККР на Велинград, община Велинград.
Трасето е предвидено да започне от БКТП Марина ливада, намиращо се в ПИ с идентификатор
10450.149.16, да тръгне в северозападна посока,
докато излезе на полски път с идентификатор
10450.148.15 и продължи в северна посока (на
около 0,60 м от имотната граница в обхвата на
пътя), докато достигне път от републиканската
пътна мрежа с идентификатор 10450.148.1. Оттам
продължава в източна посока в обхвата на пътя
и при достигане до полски път с идентификатор
10450.149.90 продължава в югозападна посока в
обхвата на полския път, докато достигне крайната си точка – ново табло на електромер пред
имот с идентификатор 10450.149.172 по КККР на
Велинград, община Велинград (и регистър на засегнатите имоти). Дължината на новата подземна
кабелна линия ниско напрежение е 420 л. м, а
сервитутът му – 1,20 м, съгласно Наредба № 16
от 9.06.2004 г. и задание на възложителя.
2049
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16. – Община Видин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 21, взето
с протокол № 2 от 28.02.2022 г. на Общинския
съвет – Видин, е одобрен проект за изменение
на подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР), одобрен с Решение № 111, взето
с протокол № 6 от 29.07.2019 г. на Общинския
съвет – Видин, за трасе, за част от главен канализационен колектор II, от РШ 138 до КПС 1,
гр. Видин. С проекта се предвижда, както следва: заличаване на следните урегулирани имоти,
които частично попадат в сервитутната ивица
на колектора: УПИ III – „за техническа инфраструктура“, който е част от ПИ с идентификатор
10971.513.8, кв. 76, площ 746 м 2; УПИ III – „за
техническа инфраструктура“, който е част от ПИ
с идентификатор 10971.513.78, кв. 64, площ 1311 м 2;
УПИ I – „за техническа инфраструктура“, който е част от ПИ с идентификатор 10971.510.712,
кв. 77, площ 2116 м 2; УПИ XI – „за техническа
инфраструктура“, който е част от УПИ XI – „за
озеленяване и паркинг“, ПИ с идентификатор
10971.502.870, кв. 9, площ 5794 м 2; променят се
регулационните граници на следните УПИ: образува се УПИ II – „за производствена, складова
дейност и обслужване“, с площ 14 266 м 2 , кв. 64,
като частта от ПИ 10971.513.78, като УПИ III – „за
техническа инфраструктура“, кв. 64, се заличава
и регулационните линии се привеждат в съответствие с имотната граница на ПИ 10971.513.78;
УПИ XI – „за техническа инфраструктура, озеленяване и паркинг“, с площ 5794 м 2 , кв. 9, част
от ПИ 10971.502.870, се променя и става УПИ
XI – „за озеленяване и паркинг“, при което се
възстановява урегулирането на имота, съществувало преди разработването и одобряването
на проекта за ПУП – ПР от 2019 г.; одобрява се
схема на канализационен провод по смисъла на
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, който започва от РШ 138
в ПИ с идентификатор № 10971.506.750, преминава през ПИ с идентификатори с № 10971.513.8,
№ 10971.513.9, № 10971.502.492, № 10971.513.78,
№ 10971.502.972, № 10971.502.964, № 10971.502.965,
№ 10971.502.626, № 10971.510.10, № 10971.510.712,
№ 10971.510.124, № 10971.502.870 и завършва в
КПС 1, ПИ с идентификатор № 10971.502.875 и схема за второстепенни водопроводни клонове и СКО
мрежа през ПИ с идентификатори № 10971.502.693,
№ 10971.502.692, № 10971.502.694, № 10971.502.696,
№ 10971.502.699, № 10971.502.1021, № 10971.502.726,
№ 10971.510.124. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1985
5. – Община Добрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 31-10 от
22.02.2022 г. на Общинския съвет – гр. Добрич,
е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
II-1585, III-1585 и IV в кв. 1110, УПИ I в кв. 1192
и улица от о.т. S140 до о.т. S151 по плана на
ж.к. Север 1, гр. Добрич: проектната улица от
о.т. S140 до о.т. S151; УПИ IV – „за озеленяване“,
в кв. 1110 и УПИ I – „за озеленяване и трафопост“, в кв. 1192, проектирани на територията
на ПИ 72624.608.1585, отпадат в съответствие с
влязло в сила ЧИ на ОУПО – гр. Добрич; южната
улична регулационна линия на УПИ III-1585 в
кв. 1110 се провежда по кадастралната граница
на ПИ 72624.608.1585; регулационната линия
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между УПИ II-1585 и УПИ III-1585 в кв. 1110 се
променя съобразно изградената инфраструктура
и обслужването на сградите; новообразуваните
УПИ V-2011 и УПИ VI-2012 се отреждат „за ОДО
и техническа инфраструктура“; застроителният
план предвижда запазване на съществуващите
сгради и позволява извършване на ново, ниско
(Н ≤10 м), свободно застрояване, указано с ограничителни линии, на разстояние 3 м от уличните
регулационни линии и на 4 м от страничните
граници, при следните устройствени показатели:
Пл. на застр. – макс. 70 %, Кинт. – до 2,0, и Пл.
на озел. – мин. 30 %. Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Центъра за услуги и
информация при Община Добрич. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението на общинския съвет може да се обжалва при условията
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – Добрич, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1960
7. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване в обхват: ПИ с идентификатор 36525.76.260,
местност Дереджика по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Карнобат, с цел
промяна предназначението му от „нива“ в „за
гробищен парк“. Проектът е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция УТ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Карнобат.
2001
80. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 422 от 28.02.2022 г. на Общинския съвет – Котел, е одобрен проект за ПУП – ПП за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии,
за обект „Преминаване на оптичен кабел за
достъп до интернет и телевизионен сигнал извън границите на урбанизираните територии
в землището на с. Ябланово, с. Филаретово и
с. Малко село, община Котел, област Сливен“.
Трасето на кабела преминава през имоти – публична и частна общинска собственост, с начин
на трайно ползване – полски пътища, дерета и
ниви, с № 46646.109.113, 46646.21.24, 46646.14.21
и 46646.23.158 в землището на с. Малко село,
87031.72.9, 87031.73.560, 87031.73.571, 87031.73.260,
87031.73.10, 87031.73.851, 87031.73.871, 87031.86.394,
87031.86.611 в зем л ищет о на с. Ябла ново и
76073.37.26, 76073.38.3, 76073.37.25, 76073.37.28,
76073.30.196, 76073.43.70 в землището на с. Филаретово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1931
530. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е изработен проект
за частично изменение на подробен устройствен
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план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) с обхват част от новопроектирана улица с
о.т. 1059 до о.т. 1060, УПИ І-22, 23, 4374, 4376, 4378,
4379, 4380, 4381, 4382, 4867, 4892, 4893, 4894 – „за
ЖС“, в кв. 279 и УПИ ІV-4374 – „за гаражи“, в
кв. 277 по плана на гр. Панагюрище. Проектът
се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая № 202, и
може да се прегледа от заинтересуваните лица.
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.
1966
532. – Община Панагюрище на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 381
от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Панагюрище, е одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на отвод
нителна канавка, преминаващо през общински
имот с идентификатор 02717.78.707 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен
път, и имот с идентификатор 02717.78.709 – овощна
градина, собственост на възложителя, и трасе на
отводнителен канал, преминаващо през общински
имот с идентификатор 02717.78.301 – земеделска
територия – гори и храсти в земеделски земи,
имот с идентификатор 02717.78.307 – води и вод
ни обекти, собственост на възложителя, имот с
идентификатор 02717.78.308 – земеделска територия – гори и храсти в земеделски земи, имот
с идентификатор 02717.78.706 – земеделска територия – за селскостопански, горски, ведомствен
път, и имот с идентификатор 02717.78.707 – земеделска територия – за селскостопански, горски,
ведомствен път, съгласно приложения регистър и
приетата графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението. Проектът
се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2, стая № 202, и
може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – Панагюрище, пред Административния
съд – Пазарджик.
1965
3. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е внесен проект за: „Подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линейни
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищни образувания на трасе кабел 1 kV за захранване на ПИ
с ид. 55909.99.471, м. Керена, землище на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
представения ПУП – ПП в сградата на Община
Перущица и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1924
743. – Община Петрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 782 от протокол № 24 от заседание на Общинския съвет – Петрич, проведено
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на 24.02.2022 г., е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
външно ел. захранване до УПИ I-049002, 049004,
049003, м. Високия рид, землище на с. Марикостиново, община Петрич, отреден за „фотоволтаична централа“, преминаващо през следните
поземлени имоти с идентификатори в землището
на с. Марикостиново: поземлен имот с идентификатор 47189.49.6 с НТП – „пасище“; поземлен
имот с идентификатор 47189.49.11 с НТП – „за
електроенергийно проиводство“; поземлен имот
с идентификатор 47189.49.12 с НТП – „пасище“,
и през поземлен имот с идентификатор 47247.16.1
с НТП – „пасище“ в землището на с. Марино
поле, съгласно регистъра на засегнатите имоти
от трасето и на засегнатите имоти от сервитута на трасето за с. Марикостиново и съгласно
регистъра на засегнатите имоти от трасето и
на засегнатите имоти от сервитута на трасето
за. Марино поле, които регистри са изготвени
от проектант с ППП на КСС с рег. № 05639 на
КИИП. Одобреният ПУП – ПП и документите
към него се намират в сградата на общинската
администрация – Петрич, ет. 4, стая № 401. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред
Административния съд – Благоевград.
2082
30. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 30, взето с протокол № 3
от 10.02.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен „Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за част от кв. 72, 73 и 78 по плана
на ПУП – ПРЗ и схеми на кв. Христо Смирненски IV, гр. Пловдив“. Проектът е изложен за
запознаване в администрацията на Район „Западен“ при Община Пловдив, ул. Вечерница № 1А,
Пловдив. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и жалби по решението до
Административния съд – Пловдив.
1980
75. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за изменение
на улица с о.т. 301 – 305 и улица с о.т. 310 – 302
по действащия регулационен план на с. Дрен,
община Радомир, област Перник, като се засяга
уличната регулация на част от кв. 69 и част от
кв. 70. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1974
76. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за регулация) за изменение на улица с о.т. 198 – 65 – 68 – 69 – 70 – 71 и
улица с о.т. 64 – 65 по действащия регулационен
план на с. Гълъбник, община Радомир, област
Перник, като се засяга уличната регулация на
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част от кв. 42, част от кв. 43 и част от кв. 47. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1975
77. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за регулация) за изменение на уличната и дворищната регулация – част
от кв. 91, и изменение на уличната регулация на
част от кв. 92 по улица с о.т. 14 – 368 – 369 – 370 –
372 – 20 по действащия регулационен план на
г р. Ра доми р, област Перник. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1976
78. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР (подробен
устройствен план – план за регулация) за изменение на улица с о.т. 117 – 118 – 119 – 120 –
121 – 121а – 122, улица с о.т. 202 – 200 – 122 и улица с о.т. 202 – 204 – 205 – 206 – 207 по действащия
регулационен план на с. Дрен, община Радомир,
област Перник, като се засяга уличната и дворищната регулация на част от кв. 43, част от кв. 28а
и част от кв. 81а. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1977
79. – Община Радомир, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПП (парцеларен
план) за реконструкция на довеждащ водопровод
∅ 400 за гр. Радомир, област Перник, от изравнителна шахта – 25 куб. м, след ПС „Опалово“,
в с. Друган до НВ 3000 куб. м за Н.З. – гр. Радомир, по съществуващо положение. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1978
645. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 718 от 24.02.2022 г. Общинският
съвет – Силистра, одобрява проект: „Изменение
на подробен устройствен план (ПУП – парцеларен
план (ПП) за изграждане на външно кабелно
ел. захранване на ПИ 00895.506.90 по КККР на
с. Айдемир, УПИ ХХVІІ-41 – за пристанище и
друг вид пристанищен складов обект, кв. 17 по
плана на ПЗ „Запад“. Проектът е изложен за
запознаване в Община Силистра, стая № 216. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
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на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Силистра до
Административния съд – Силистра.
1903
648. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че Общинският съвет – Силистра, с Решение № 721 от 24.02.2022 г. одобрява
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за изграждане на сградно
водопроводно отклонение за захранване на птицеферма в ПИ с идентификатор 67526.58.53 по
КККР на с. Смилец, община Силистра. Проектът
се намира в дирекция УТ при Община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
1904
649. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че Общинският съвет – Силистра, с Решение № 720 от 24.02.2022 г. одобрява
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за изграждане на разпределителен водопровод от ВВМ на с. Смилец до
РВШ в ПИ с идентификатор 67526.13.2 по КККР
на с. Смилец, община Силистра. Проектът се
намира в дирекция УТ при Община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
1905
650. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че Общинският съвет – Силистра, с Решение № 719 от 24.02.2022 г. одобрява
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за изграждане на водопроводно отклонение за ПИ 06032.53.131 по КККР
на с. Брадвари, община Силистра. Проектът се
намира в дирекция УТ при Община Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Силистра до Административния съд – Силистра.
1906
7. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на ел. кабел 20 kV от нов ЖБ стълб в ПИ
67338.108.29, ВЛ „Летище“, ПС „ТЕЦ Сливен“ до
нов ТП в ПИ 67338.108.37, отреден „за автосалон
и автосервиз“ и преминаващ през ПИ 67338.108.29
с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска собственост, местност Бършен,
землище гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1949
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7а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на въздушен електропровод НН от съществуващ стълб, захранен от ТП „Център“, разположен
в регулационните граници на с. Градско, до северен стопански двор – с. Градско, и преминаващ
през ПИ 17600.200.368 с НТП – „местен път“,
общинска собственост, землище с. Градско, община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
1950
7б. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на въздушен електропровод НН от съществуващ стълб, захранен от ТП „Център“, разположен
в регулационните граници на с. Градско, до южен
стопански двор – с. Градско, и преминаващ през
ПИ 17600.2.852 с НТП „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска собственост, землище
с. Градско, община Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1951
85. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1561
от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване и ел.
схема за ПИ с идентификатори № 46417.107.140,
№ 46417.107.141, № 46417.107.139, № 46417.107.147,
№ 46417.107.146 и № 46417.107.145 по КККР на
с. Малка Верея, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1945
85а. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1562 от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за пътна връзка за ПИ
с идентификатори № 68850.14.856, № 68850.14.855,
№ 68850.14.854 и № 68850.14.845, местност Бялата
пръст, землище на гр. Стара Загора, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1946
85б. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1563 от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозах
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ранване и ел. схема за ПИ № 296.53 по плана
на новообразуваните имоти, местност Мечи
к ладенец, землище на с. Пряпорец, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1947
85в. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1564 от 24.02.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външно електрозах
ранване и ел. схема за ПИ с идентификатор
№ 04738.89.10, местност Кафявата скала, землище
с. Богомилово, община Стара Загора. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1948
6. – Община Стражица на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересовани и
пряко засегнати страни, че с Решение № 457
от 28.02.2022 г. е одобрен проект за частично
изменение на действащ подробен устройствен
план – план за регулация на гр. Стражица в
обхват: урегулиран поземлен имот I – „за обществено ж илищно строителство“, в к в. 72,
гр. Стражица, община Стражица, област Велико
Търново. Проектира се нова вътрешноквартална
улица с о.т. 241 – 241а – 272а – 272, която затваря
нов кв. № 180, който се обособява и отделя от
кв. № 72. Обособяват се нови урегулирани поземлени имоти с номера от I до ХVIII в кв. № 180,
като рег улационните г раници съвпа дат със
съществуващите на място огради и реалното
ползване на имотите. Променя се уличната регулационна граница на улица с о.т. 272 – 228 и
228 – 227 – 241, като новата улична регулационна
граница съвпада със съществуващите на място
огради и реално ползване на имотите. Новите
урегулирани поземлени имоти са с номера и площ,
както следва: УПИ I с площ 446 м 2; УПИ II с
площ 342 м 2; УПИ III с площ 271 м 2; УПИ IV с
площ 263 м 2; УПИ V с площ 311 м 2; УПИ VI с
площ 366 м 2; УПИ VII с площ 400 м 2; УПИ VIII
с площ 346 м 2; УПИ IХ с площ 281 м 2; УПИ Х
с площ 278 м 2; УПИ ХI – „за трафопост“ с площ
197 м 2; УПИ ХII с площ 213 м 2; УПИ ХIII с площ
175 м 2; УПИ ХIV с площ 186 м 2; УПИ ХV с площ
198 м 2; УПИ ХVI с площ 210 м 2; УПИ ХVII с
площ 223 м 2; УПИ ХVIII с площ 275 м 2 . Възложител – Община Стражица. 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.
1984
94. – Община Стражица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани
и пряко засегнати страни, че със Решение № 455
от 28.02.2022 г. е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
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за обект: „Външно ел. захранване на Цех за
алкално-устойчива фибромрежа“, намиращ се в
гр. Стражица, община Стражица, област Велико
Търново – ПИ 69633.271.5, възложител – ЕТ „Купро – Христо Шаранков“. 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.
1983
2. – Община Червен бряг на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 550 от 28.02.2022 г. на Общинския
съвет – Червен бряг, по реда на чл. 62, ал. 9 от
ЗУТ е одобрен специализиран подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(СПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор
80501.229.6 по кадастралната карта на землището
на гр. Червен бряг за разширяване на съществуващ
гробищен парк в ПИ 80501.229.8. На основание
чл. 215, ал. 4 (изречение второ във връзка с § 5,
т. 73 от ДР) от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване пред Административния съд – Плевен,
чрез Общинския съвет – Червен бряг.
1908
8. – Община Чирпан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 412 от
28.02.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е
одобрен проект за изменение на ПУП – план
за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с
о.т. 198-199-200-201-202 и план за регулация – ПР
за УПИ II – „за производствена и складова дейност“, в кв. 72 по плана на с. Спасово, община
Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ заличаване на улица-тупик с о.т. 198-199-200-201-202,
като уличната регулация на север от о.т. 202 се
продължава в посока изток-запад до УПИ I – „за
производствена и складова дейност“ в кв. 72
по плана на с. Спасово. Изменението на плана
за улична регулация (ПУР) предвижда частта
от заличената улица с о.т. 198-199-200-201-202
с площ 800 кв. м да се присъедини към УПИ
II – „за производствена и складова дейност“, в
кв. 72 по плана на с. Спасово. Решението може
да се обжалва или протестира в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
1989
902. – Община с. Борино, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите страни, че е изработен проект
на специализиран подробен устройствен план
(ПУП) за изменение на план за улична регулация
(ИПУР) между о.т. 60 и о.т. 69, между квартали
6, 7 и 10 по регулационния план на с. Ягодина,
одобрен със Заповед № 115 от 9.02.1978 г., с начин
на трайно ползване – „за второстепенна улица“, и
план за регулация на УПИ IV, УПИ III-76, УПИ
II-74, УПИ II-75, УПИ III, УПИ VI-97, УПИ I-95,
96, УПИ ХII-87, УПИ Х-86, УПИ V-85, УПИ III83 с цел реализация на обект: „Реконструкция и
рехабилитация на улица в с. Ягодина от о.т. 60
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до о.т. 69“. Възложител: Община Борино. Специализираният подробен устройствен план (ПУП)
е разрешен за изработване с Решение № 242 от
2.03.2022 г. на общинския съвет по протокол № 33
от 2.03.2022 г. Проектът за ПУП се намира в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев № 1,
и може да се прегледа от заинтересованите. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Борино, област Смолян, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1939
903. – Община с. Борино, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите страни, че е изработен проект
на специализиран подробен устройствен план
(ПУП) за изменение на план за улична регулация
(ИПУР) за ул. Училищна от ПИ 05462.501.849 до
ПИ 05462.501.286, попадащи в квартали 28 и 45
по регулационния план на с. Борино, одобрен
със Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“, и
план за регулация на УПИ VII, УПИ I-283, УПИ
II-283, УПИ III-284, УПИ IV-286, УПИ VI-288, с
цел реализация на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино, община Борино,
област Смолян“, с подобект: „Ул. Училищна от
имот № 849 до имот № 286“. Възложител: Община
Борино. Специализираният подробен устройствен
план (ПУП) е разрешен за изработване с Решение № 245 от 2.03.2022 г. на общинския съвет
по протокол № 33 от 2.03.2022 г. Проектът за
ПУП се намира в сградата на Община Борино,
ул. Христо Ботев № 1, и може да се прегледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Борино, област
Смолян, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1940
904. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект на
специализиран подробен устройствен план (ПУП)
за изменение на план за улична регулация (ИПУР)
за ул. Поречие (ПИ 05462.501.5077) от о.т. 56 до
ПИ 05462.501.157, попадаща между квартали 7 и
10 по регулационния план на с. Борино, одобрен
със Заповед № РД-467 от 28.04.1984 г., с начин на
трайно ползване – „за второстепенна улица“, и
план за регулация на УПИ IV-163, УПИ III-123,
УПИ II-124, УПИ I-125, УПИ без номер – 127,
128, У ПИ ХI-143, У ПИ V-144, У ПИ V II-146,
УПИ VIII-147, УПИ IХ-157, с цел и задачи на
проекта – реализация на обект: „Реконструкция
и рехабилитация на улици в с. Борино, община
Борино, област Смолян“, с подобект: „Ул. Поречие от о.т. 56 до ПИ 05462.501.157“. Възложител:
Община Борино. Специализираният подробен
устройствен план (ПУП) е разрешен за изработване с Решение № 244 от 2.03.2022 г. на общинския
съвет по протокол № 33 от 2.03.2022 г. Проектът
за ПУП се намира в сградата на Община Борино,
ул. Христо Ботев № 1, и може да се прегледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
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ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Борино, област
Смолян, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1941
905. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект на
специализиран подробен устройствен план (ПУП)
за изменение на план за улична регулация (ИПУР)
за ул. Здравец (ПИ 05462.501.5031) от о.т. 273;
о.т. 275; о.т. 276; о.т. 277 до ПИ 05462.501.761, попадаща между квартали 46 и 47 по регулационния
план на с. Борино, одобрен със Заповед № РД-467
от 28.04.1984 г., с начин на трайно ползване – „за
второстепенна улица“, и план за регулация на
УПИ IV-505, УПИ III-504, УПИ I-759, УПИ ХХVI502, УПИ ХХV-955, УПИ IХ-236.28, УПИ VI-9566,
УПИ VII-9567, УПИ VIII-956, УПИ I-544, УПИ
II-544, УПИ III-540, във връзка с реализация на
обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици
в с. Борино, община Борино, област Смолян“, с
подобект: „Ул. Здравец от о.т. 273; о.т. 275; о.т. 276;
о.т. 277 до ПИ 05462.501.761“. Възложител: Община
Борино. Специализираният подробен устройствен
план (ПУП) е разрешен за изработване с Решение № 243 от 2.03.2022 г. на общинския съвет
по протокол № 33 от 2.03.2022 г. Проектът за
ПУП се намира в сградата на Община Борино,
ул. Христо Ботев № 1, и може да се прегледа от
заинтересованите лица. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Борино, област
Смолян, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1942
906. – Община с. Борино, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементите на инженерна инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за трасе
и специализирана план-схема за обект „Подземен
кабелен ел. провод“ в териториален обхват на
поземлен имот с идентификатор 05462.128.125,
м. Кастракли, землището на с. Борино, община
Борино, област Смолян, за външно ел. захранване
на поземлен имот с идентификатор 05462.128.111
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от
15.06.2010 г. на и.д. на АГКК. Възложител: Кемал
Велиев, с. Борино. Подробният устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническата
инфраструктура извън урбанизираната територия
е разрешен за изработване с Решение № 220 от
29.12.2021 г. на общинския съвет по протокол
№ 30 от 29.12.2021 г. Проектът за ПУП се намира
в сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев
№ 1, и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Борино, област
Смолян, в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1943
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986. – Община с. Борино, област Смолян,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересованите страни, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на инженерната инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за трасе и специализирана план-схема за обект
„Кабелна линия 20 kW от БКТП Груп 7 – с. Борино, до ВС Тешел“ в териториален обхват на
републикански път III-197 Борино – Тешел на
минимално отстояние 1,50 м от асфалтобетоновата
настилка. Възложител: „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД – Пловдив. Подробният устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за техническата инфраструктура извън урбанизираната
територия е разрешен за изработване с Решение № 238 от 23.02.2022 г. на общинския съвет
по протокол № 32 от 23.02.2022 г. Проектът за
ПУП се намира в сградата на Община Борино,
ул. Христо Ботев № 1, и може да се прегледа от
заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Борино, област Смолян, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
2061
2. – Община с. Мирково, Софийска област,
съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 431
от протокол № 29 от 24.02.2022 г. на Общинския
съвет – с. Мирково, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект „Уличен водопровод за ПИ с идентификатор 48324.12.99, местност Ортова (Садов
хан), в землището на с. Мирково“ с възложител
„Би Кей Вилидж Мирково“ – ЕООД, засягащ
ПИ с идентификатори 48324.12.94, 48324.12.107,
48324.12.108, 48324.12.109, 48324.13.25, 48324.89.9,
48324.107.42, 48324.107.43 и 48324.107.47. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мирково до
Административния съд – София.
2004
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в
открито съдебно заседание през май 2022 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 9.05.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 329/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
700/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мариета Тодорова Мишева чрез адвокат
Миглена Трайкова, София, ул. Славянска 29, ет. 3,
срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2.
Първо търговско отделение, 584/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1461/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „МТК Транс“ – ЕООД, чрез адвокат
Росен Илиев, София, ул. Петър Парчевич 27;
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Столична община чрез адвокат Станимир Добрев,
София, ул. Граф Игнатиев 24, ет. 1.
Първо търговско отделение, 1191/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4413/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Динко Йоханов Кралев чрез адвокат
Диана Саръева, Кърджали, бул. Беломорски 58,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот
и здраве“, София, бул. Г. М. Димитров 1.
НА 10.05.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, трети състав,
1359/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 767/2020 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от Емилия Петкова Борисова
ч рез а двокат Людми ла А лексиева, Сливен,
ул. Георги Сава Раковски 1, офис 10, срещу
Евгений Георгиев Костов чрез адвокат Мариана
Берегова, София, ул. Шишман 3Б.
Второ гражданско отделение, трети състав,
1666/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 344/2020 по описа на Окръжен съд
Ямбол, подадена от Теодор Баев Вълчев чрез
а двокат Георги Георгиев, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 14, кантора 409, срещу Ивелина Денева
Стефанова чрез адвокат Мима Атанасова, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 5, ет. 2, кантора 14.
Второ гражданско отделение, трети състав,
2767/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 3188/2020 по описа на Окръжен
съд Пловдив, подадена от Община Пловдив,
пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив, срещу „КТ
Интернешънъл“ – ЕАД, Пловдив, ул. Рогошко
шосе 1.
Второ гражданско отделение, трети състав,
3486/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 410/2021 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Мария Иванова Еремиева
чрез адвокат Росен Танев Димитров, Варна,
ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г, партер;
Иван Иванов Еремиев чрез адвокат Росен Танев
Димитров, Варна, ул. Генерал Радко Димитриев
53, вх. Г, партер; Виолета Панайотова НедялковаКараиванова чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г,
партер; Милен Константинов Славов чрез адвокат
Росен Танев Димитров, Варна, ул. Генерал Радко
Димитриев 53, вх. Г, партер; Даниела Георгиева
Друмева чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г,
партер; Светлин Пейков Венков чрез адвокат
Росен Танев Димитров, Варна, ул. Генерал Радко
Димитриев 53, вх. Г, партер; Георги Димитров
Узунов чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г,
партер; Иван Лазаров Иванов чрез адвокат
Росен Та нев Дим и т ров, Варна, ул. Генера л
Радко Димит риев 53, вх. Г, партер; Пламен
Николов Георгиев чрез адвокат Росен Танев
Димитров, Варна, ул. Генерал Радко Димитриев
53, вх. Г, партер; Татяна Вълчева Константинова
чрез адвокат Росен Танев Димитров, Варна,
ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; „Гея
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комерс-5“ – ООД, представлявано от управителя
Пламен Георгиев Димитров чрез адвокат Росен
Танев Дими т ров, Варна, ул. Генера л Ра дко
Дими т риев 53, вх. Г, партер; Янко Мин чев
Мицарев чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г,
партер; Христо Георгиев Маджаров чрез адвокат
Росен Танев Димитров, Варна, ул. Генерал Радко
Димитриев 53, вх. Г, партер; Николай Стефанов
Маринов чрез адвокат Росен Танев Димитров,
Варна, ул. Генерал Радко Димитриев 53, вх. Г,
партер; Вярка Тонева Матеева чрез адвокат
Росен Танев Димитров, Варна, ул. Генерал Радко
Димитриев 53, вх. Г, партер, срещу Община Варна,
бул. Осми приморски полк 43, Варна; Божимир
Христов Лазаров, Варна, ул. Генера л Радко
Димитриев 12, вх. Б, ап. 4; Станка Атанасова
Узунова, Варна, ул. Генерал Радко Димитриев
12, вх. А, ап. 9; Лъчезар Иванов Лазаров, Варна,
ул. К ирил и Методий 3, ет. 4, ап. 9; Ди яна
Георгиева Николова, Варна, ул. Генерал Радко
Димитриев 14, вх. А, ап. 2; Еленка Анастасова
Николова, Варна, ул. Генерал Радко Димитриев
14, вх. Б, ап. 15; Мария Атанасова Петрова, Варна,
ул. Генерал Радко Димитриев 14, вх. Б, ап. 16.
НА 10.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, втори състав,
2888/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 211/2021 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Община Благоевград,
пл. Георги Измирлиев �������������������������
– �����������������������
Македончето 1, Благоев��������
град, срещу Елена Петрова Николова чрез адвокат
Мартин Йорданов Лалев, Благоевград, пл. Георги
Измирлиев – Македончето 15, ап. 4, партер.
Четвърто гражданско отделение, втори състав,
2900/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2687/2020 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Петьо Христов Петков
чрез адвокат Ваня Маринова Толева, София,
ул. Шести септември 33, ет. 1; „Ню Билдинг
Пропърти“ – ЕООД, чрез адвокат Ваня Маринова
Толева, София, ул. Шести септември 33, ет. 1,
срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез процесуален
представител Мирослава Георгиева БъбрековаКабадозова, София, бул. Витоша 15, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, втори състав,
3434/2021, по касационна жалба срещу решението
по г р. дело 779/2020 по описа на Ок ръжен
съд Велико Търново, подадена от „Нова Венд
Комерс“ – ЕООД, чрез адвокат Петя Петрова,
Русе, пл. Отец Паисий 2, ет. 7, стая 702, срещу
Георги А нгелов Милев чрез адвокат Георги
Чокоев, Русе, ул. Александровска 26, Роял Сити
Център, ет. 2.
НА 11.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, втори състав,
2973/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 659/2020 по описа на Софийск и
окръжен съд, подадена от Валентина Стоянова
Георгиева чрез адвокат Пламен Събев, Долни
чифлик, община Варна, ул. Ропотамо 1, срещу
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Галина Стоянова Кесова чрез адвокат Стоян
Стоянов, Ботевг рад, ул. Бузл уд жа 1; Мари я
Николова Илиева чрез адвокат Стоян Стоянов,
Ботевград, ул. Бузлуджа 1.
Второ гражданско отделение, втори състав,
3592/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 449/2020 по описа на Апелативен
съд Пловдив, подадена от „Тони 2004“ – ЕООД,
чрез адвокат Йорданка Христова, Харманли,
пл. Възраждане 6, срещу ч��������������������
���������������������
астен ��������������
с�������������
ъдебен ������
и�����
зпълнител Калинка Стайкова Араклиева чрез адвокат
Антоанета Николова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 8,
ет. 2, ап. 7, и трета страна Застрахователна ком
пан ия „Лев Инс“ – АД – София, ул. Симеоновско
шосе 67А, София.
НА 11.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 645/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5718/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Павлина Кирилова Николова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10; Петко Иванов Николов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Александър Илиев, София, бул. Джеймс Баучер 87.
Второ търговско отделение, 889/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6220/2019 по описа на Апелативен съд София,
п од а д е н а о т З а с т р а хо в ат е л н о а к ц и о н е р н о
дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан
Караджа 2; Мариан Цветанов Маринов чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2; Иван Цветанов Стефанов чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2; Йорданка Костова Михайлова чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2; Георги Костов Михайлов чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2, и трета страна Спас Дамянов
Ненов, Карлово, ул. Александър Стамболийски 53,
ет. 2, ап. 3.
НА 16.05.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, първи състав,
2642/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2298/2020 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Елиф Еюбова Хасанова чрез
адвокат Есен Фикри Мустафа, София, ул. Три
у ши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10, срещу Су най
Атавла Шевкет чрез адвокат Диана Калоянова
Аспарухова, Варна, ул. Генерал Столипин 7, ет. 1.
НА 16.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, първи състав,
3523/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 3148/2020 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от „Лайт Кредит“ – ООД, чрез
юрисконсулт Виолета Георгиева Янкова, Пловдив,
бул. Цар Борис ІІІ Обединител 52, срещу Йорданка
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Танева Танева чрез адвокат Катерина Йорданова
Кацарска, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1.
НА 16.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 713/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1920/2020 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от „Линдер България“ – ЕООД, чрез адвокат
Димитър Филипов, София, ул. Димитър Манов 33,
офис 6, срещу ДЗИ „Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Витоша 89Б, и трета страна „Алианц
България“ – АД, София, ул. бул. Княз Александър
Дондуков 47; „Сентилион“ – ООД, чрез адвокат
Борис Еленков, София, ул. Кузман Шапкарев
4, ет. 1; „Асис К лима“ – ООД, чрез адвокат
Емануил Йорданов, София, ул. Цар Асен 3,
ет. 2; „Ин т ерс т рой кон т рол“ – ООД, Софи я,
бул. Витоша 25, ет. 6.
Първо търговско отделение, 972/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4379/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николина Емилова Минчева като
майка и законен представител на Ахмед Аско
Осман чрез адвокат Ралица Мутафова, София,
ул. Цар Асен 1, ет. 4; Николина Емилова Минчева
като майка и законен представител на Гюлфизе
Аско Осман чрез адвокат Ралица Мутафова, София,
ул. Цар Асен 1, ет. 4, срещу ЗК „Уника“ – АД,
София, бул. Тодор Александров 18.
Първо търговско отделение, 2686/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
35/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова – синдици на „КТБ“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10,
с рещ у „Гла вно у п ра в лен ие с т рои т елс т во и
възстановяване“ – ЕАД (ГУСВ), чрез адвокат
Христо Машков, София, ул. Лъчезар Станчев 13,
ет. 7; „Баумаш-70“ – ЕООД (в несъстоятелност),
със синдик Георги Николов Гонев, Пловдив,
ул. Нестор Абаджиев 15, ж.к. Тракия – ЮИП зона;
„КТБ“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат Ася
Василева, София, ул. Граф Игнатиев 10; НАП,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 52; „Иконом
Сървиз“ – АД, чрез адвокат Теодора Йосифова,
София, ул. Леге 10, ап. 504.
НА 17.05.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, трети състав,
2602/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 257/2020 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Иванка Георгиева Радева
чрез адвокат Лиляна Ангелова Калева, Бургас,
ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1; Пролетина
Георгиева Дейви чрез адвокат Лиляна Ангелова
Калева, Бургас, ул. Княз Борис І № 10, вх. Б, ет. 1,
срещу Красимир Георгиев Радев чрез адвокат
Надежда Петрова Арнаудова, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 53; Георги Любомиров Марков чрез
адвокат Лиляна Ангелова Калева, Бургас, ул. Княз
Борис І № 10, вх. Б, ет. 1.
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Първо гражданско отделение, трети състав,
2826/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 610/2020 по описа на Окръжен съд
Пазард ж и к , пода дена о т Н и кола Ц ве та нов
Голомеев чрез адвокат Любомир Божидаров
Греков, София, ул. Франсис Де Пресансе 27;
Крист иан Цветанов Голомеев ч рез а двокат
Любомир Божидаров Греков, София, ул. Франсис
Де Пресансе 27, срещу Иван Цветанов Голомеев
чрез адвокат Петър Христов Хрисчев, Велинград,
бул. Хан Аспарух 1; Блага Иванова Голомеева
чрез адвокат Росен Томов Христов, Софи я,
бул. Александър Стамболийски 84 – 86, ет. 8.
Първо гражданско отделение, трети състав,
3352/2021, по касационна жалба срещу решението
по г р. дело 401/2020 по описа на Ок ръжен
съд Перник, подадена от Данилушка Асенова
Иванова чрез адвокат Камелия Букарска, Перник,
ул. Найчо Цанов 22, ап. 2; Тодорка Илиева
Рангелова чрез адвокат Камели я Бу карска,
Перник, ул. Найчо Цанов 22, ап. 2; Самуил
Радославов Рангелов чрез адвокат Камели я
Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов 22, ап. 2;
Руслан Радославов Рангелов чрез адвокат Камелия
Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов 22, ап. 2;
Искрена Радославова Асенова чрез адвокат
Камелия Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов 22,
ап. 2; Иванка Стоянова Александрова чрез адвокат
Камелия Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов 22,
ап. 2, срещу Виктория Кирилова Паскалева чрез
адвокат Десислава Христова Христова, Брезник,
ул. Д-р Йордан Стефанов 5, вх. Б, ет. 1, ап. 1;
Христинка Александрова Йосифова чрез адвокат
Десислава Христова Христова, Брезник, ул. Д-р
Йордан Стефанов 5, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Гина
Александрова Манова чрез адвокат Десислава
Христова Христова, Брезник, ул. Д-р Йордан
Стефанов 5, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, трети състав,
3440/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 347/2020 по описа на Апелативен
съд Велико Търново, подадена от Любомир
Радков Витанов чрез адвокат Валери Петров
Ставрев, Велико Търново, ул. Ц. Церковски
39, кантора 416; Диана Иванова Витанова чрез
адвокат Валери Петров Ставрев, Велико Търново,
ул. Ц. Церковски 39, кантора 416, срещу „Юробанк
България“ – АД, чрез адвокат Владимир Илков
Павлов, София, бул. Черни връх 33Е, ет. 4; Радослав
Любомиров Витанов, Мартен, ул. Църковна 15;
Иво Любомиров Витанов, Мартен, област Русе,
ул. Църковна 15.
Трето гражданско отделение
Трето гра ж данско отделение, ����������
трети състав, 3296/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 155/2021 по описа на
Окръжен съд Добрич, подадена от „Енерго – Про
Продажби“ – АД, чрез адвокат Николай Банков,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Иван
Кирилов Иванов чрез адвокат Михаел Игнатов,
Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 6, ет. 2.
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Трето гражданско отделение, трети състав,
3532/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 115/2021 по описа на Окръжен съд
Русе, подадена от Русенски университет „Ангел
Кънчев“ чрез адвокат Ралица Барашка, Русе,
ул. Борисова 8, ет. 5, срещу Страхил Веселинов
Карапчански чрез адвокат Андрей Александров,
София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5.
НА 17.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 636/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2020 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Инфинит Уелт Кепитъл“ – ИНК,
чрез адвокат Калин Господинов, Варна, ул. Драва
Соболч 8, офис 2; Розалин Ганев Салчев, синдик
на „Мосстрой – Варна“ – АД (в несъстоятелност),
София, ул. Г. С. Раковски 125, ет. 1, ап. 1, срещу
„Мосстрой – Варна“ – АД (в несъстоятелност),
чрез адвокат Виолета Христоскова, София, ж.к.
Младост 3, бл. 325А, вх. 1, ет. 6, ателие 4; „Еко
Мак Вилид ж“ – ЕООД, чрез адвокат Петко
Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4,
ап. 6; Константин Николаевич Карипиди чрез
процесуален представител Борислав Господинов,
Варна, ул. Георги Живков 43.
НА 18.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, първи състав,
4621/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 196/2020 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Елка Таскова Шарбанова чрез
адвокат Христо Раев, Варна, ул. Цар Симеон І
№ 36Д; ЧСИ Георги Петров Георгиев, рег. № 767,
и район на действие Окръжен съд Силистра,
кантора – ул. Отец Паисий 5, ет. 1, Силистра,
срещу Мирослав Савов Кожухаров чрез адвокат
Димчо Стефанов Кьосев, Силистра, ул. Христо
Ботев 2, ет. 3, офис 6.
Първо гражданско отделение, първи състав,
5024/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 12508/2019 по описа на Софийски
градски съд, подадена от Стефан Янков Стефанов
чрез адвокат Александър Николов Живков, София,
ул. Емил де Лавеле 32, ет. 2, кантора 123, срещу
Слава Борисова Сардини чрез адвокат Пламен
Петков, София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 2,
вх. Г, ет. 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, пети състав,
3188/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 1020/2021 по описа на Окръжен съд
Стара Загора, подадена от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, с управител Румен Тенев
Райков, Стара Загора, ул. Христо Ботев 62, срещу
Бойко Стефанов Георгиев, с. Ново село, област
Стара Загора; „Оресто“ – ЕООД, чрез адвокат Зоя
Тодорова Колева, Стара Загора, ул. Цар Калоян
46, вх. А, ет. 1, офис 1; Огнян Стефанов Ботев,
чрез законен представител Жулиета Йорданова
Йорданова, Тополовград, ул. Христо Смирненски
19А, ет. 5, ап. 20.
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Трето гражданско отделение, пети състав,
3380/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 359/2020 по описа на Апелативен
съд Велико Търново, подадена от Георги Вълев
Вълев чрез адвокат Стелла Георгиева, София,
бул. Ал. Стамболийски 29, ет. 1, кантора 2, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, ет. 4.
НА 18.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1688/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1161/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Арка ди я сървис“ – А Д, Стара
Загора, бул. Руски 6; Миглен Гюров – синдик
на „Аркадия Сървис“ – АД (в несъстоятелност),
Стара Загора, бул. Св. Отец Паисий 148, ап. 15,
срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), чрез синдици Ангел Николов
Донов и Кристи Христова Маринова, София,
ул. Граф Игнатиев 10; „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез особен
представител Ангел Тинчев, София, ул. Лавеле
16, ет. 1, офис 102; Миглен Харалампиев Гюров,
синдик на „���������������������������������
����������������������������������
Аркадия сървис�������������������
“������������������
–����������������
 ���������������
АД (в
������������
несъстоятелност), Стара Загора, бул. Св. Отец Паисий
148, ап. 15.
Второ търговско отделение, 468/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
407/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Йордан Георгиев Стойков чрез адвокат
Наталия Чилингирова, София, ул. Опълченска
46 – 48, ет. 7, срещу Гаранционен фонд чрез
адвокат Стоян Марински, Пловдив, бул. Шести
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16.
Второ търговско отделение, 569/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1956/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Радослава Ивова Ненкова чрез адвокат Яника Апостолова, София, бул. Шипченски
проход 18, бл. Д, ет. 1, офис 107, срещу Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг:
Живот и Здраве“, София, бул. Г. М. Димитров 1.
Второ търговско отделение, 878/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
532/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Техно Строй България“ – ООД, чрез
адвокат Георги Георгиев, София, ул. Московска 21,
вх. Б, ет. 3, срещу Община Роман чрез адвокат
Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5,
офис 502.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 10 0 4/2 0 21 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 269/2020 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Веска Йорданова
Андреева чрез адвокат Петя Керанова, Казан
лък, ул. Славянска 6, офис 10; Катя Петкова
Николова чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
у л. С л а в я нс к а 6 , о фис 10 , с р ещ у ЗД „Бу л
Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.
Второ търговско отделение, 1047/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2020 по описа на Апелативен съд Варна,
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подадена от Шерифе Яшарова Мехмедова чрез
адвокат Стоян Чаталбашев, София, ул. Три уши
8, ет. 4; Невин Икметова Зекериева чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4;
Милен Йорданов Колев чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4, срещу
Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2,
и трета страна Доньо Василев Вълев, Каварна,
ул. Дончо Стойков 73, вх. А, ап. 1.
НА 19.05.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, втори състав,
1659/2020, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 415/2019 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Иван Панайотов Панайотов чрез
адвокат Миглена Тютюнджиева, София, ул. Княз
Борис І № 85, ет. 1; Дора Любчова Панайотова чрез
адвокат Миглена Тютюнджиева, София, ул. Княз
Борис І № 85, ет. 1, срещу Тодорка Цветанова
Иванова чрез адвокат Илона Георгиева, София,
ул. Кърниградска 7, ап. 7; Илиян Петров Иванов
чрез адвокат Славина Николаева Анастасова,
София, ул. Кърниградска 7, ап. 7.
Първо гражданско отделение, втори състав,
2945/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2945/2021 по описа на Софийски
окръжен съд, подадена от Петър Борисов Ашков
чрез адвокат Георги Ангелов Стоянов, София,
ул. Любен Каравелов 5; Иван Петров Ашков
чрез адвокат Георги Ангелов Стоянов, София,
ул. Любен Каравелов 5; Борислав Петров Ашков,
с. Говедарци, ул. Александър Стамболийски 24,
срещу Еленка Борисова Джамбазка чрез адвокат
Стойка Райчова Карабонева, Самоков, ул. Иван
Вазов 2.
Първо гражданско отделение, втори състав,
3185/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 527/2020 по описа на Апелативен
съд Бу ргас, пода дена от Община Поморие,
ул. Солна 5, Поморие, срещу Станислав Димит
ров Гърков чрез адвокат Иван Николов Кисе
личков, Бургас, ул. Васил Левски 5, ет. 1; ЗАД
„ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света
София 7, ет. 6.
Първо гражданско отделение, втори състав,
3715/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 76/2021 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Васил Кузманов
Кузманов чрез особен представител Радослав
Мирчев, Плевен, ул. Ресен 15, срещу Цветан
Георгиев Цветанов чрез адвокат Илиян Христов
Цветанов, Плевен, ул. Димитър Константинов
22А, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, втори състав,
3850/2021, по касационна жалба срещу решението
по г р. дело 129/2021 по описа на Ок ръжен
съд Враца, пода дена от Николай Цветанов
Ангелов чрез адвокат Владимир Чернев, Враца,
ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502, срещу АЕЦ
„Козлодуй“ – ЕАД, Козлодуй, и трета страна
Община Враца, ул. Стефанаки Савов 6, Враца.
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НА 19.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, втори състав,
2184/2021, по касационна жалба срещу решението
по г р. дело 363/2020 по описа на Ок ръжен
съд Габрово, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез адвокат Аня Минчева, Велико
Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещ у
Татяна Петрова Койчева-Бонева чрез адвокат
Ростислав Токмакчиев, Горна Оряховица, ул. Вичо
Грънчаров 9, вх. А, ет. 2, офис 8.
Трето гражданско отделение, втори състав,
3106/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 569/2020 по описа на Апелативен
съд Варна, подадена от „�����������������
������������������
Обединена �������
б������
ългарска банка“ – АД, чрез юрисконсулт Красимир
Нейков, Варна, бул. Сливница 201, ОББ Бизнес
център, срещу Гинка Дикова Илиева, Варна,
ул. Люлебургас 1, вх. Г, ап. 71.
Трето гражданско отделение, втори състав,
5143/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 316/2021 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Иван Тодоров Беров чрез
адвокат Николай Карагьозов, София, ул. Ралевица
83, вх. А, ап. 1, ет. 1, срещу Светослава Неделчева
Берова чрез адвокат Цветелина ДимитроваУзунова, София, бул. Христо Ботев 94, ет. 3, ап. 5,
и страна Дирекция „Социално подпомагане“ –
отдел „Закрила на детето“ – Асеновград, пл. Българи я 49, Асеновг рад; Дирек ци я „Социа лно
подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“ –
Плевен, пл. Иван Миндилков 8, Плевен.
НА 19.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 1973/2 02 0,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 40/2020 по описа на Ок ръжен съд
Кюстендил, подадена от „ОТП Факторинг“ – ЕАД,
Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, срещу
Милен Кирилов Димитров чрез адвокат Светослав
Влахов, София, ул. Цар Асен 10, ет. 4.
НА 23.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
П ъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 8 6/ 2 0 2 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1648/2019 по описа на Апелативен съд
Софи я, пода дена от „Ба лкан МК“ – ЕООД,
ч рез а двокат А нгел К а лай д ж иев, Софи я,
бул. Ал. Стамболийски 84, ет. 10, офиси 54 и 55,
срещу „Риск инженеринг“ – АД, чрез адвокат
Ванко Митев, София, ул. Позитано 32, ет. 2, ап. 4.
Първо търговско отделение, 675/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1129/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Смарт Енерджи Груп“ – А Д, с
изпълнителен директор Тодор Димитров Георгиев
чрез адвокат Христо Трандев, София, ул. Граф
Игнатиев 23, ет. 2, срещу „Дора Енерджи Трейд
Българи я“ – А Д, с изпълнителни директори
Махмут Визвиз и Айдън Сайънер чрез особен
представител Радослав Йовчев, София, бул. Ви
тоша 43, ет. 3, ап. 1.
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Пъ р в о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 9 67/2 0 21 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 208/2020 по описа на Апелативен съд
Велико Търново, подадена от Галя Маринова
Върбанова чрез адвокат Петя Керанова, Казан
лък, ул. Славянска 6, офис 10; Михаил Петров
Тотов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Славянска 6, офис 10, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
чрез адвокат Мариан Гочев, София, бул. Джеймс
Баучер 87.
НА 25.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, първи състав,
2615/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 54/2021 по описа на Районен съд
Русе, подадена от Христо Бонев Димитров чрез
адвокат Владислав Митков Велев, Русе, ул. Драма
15, срещу „Електроразпределение Север“ – АД,
чрез адвокат Елеонора Борисова Караиванова,
Русе, пл. Средец 1, ет. 5, ап. 507.
Трето граж данско отделение, ����������
първи състав, 2954/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 1570/2021 по описа на
Софийск и г радск и съд, подадена от Марин
Михайлов Георгиев чрез адвокат Гергана Илиева
Илиева, София, ул. Хан Крум 25, Адвокатско
дружество „Добрев & Люцканов“, срещу „ММ
Лимитед“ – ЕООД, чрез адвокат Енчо Динев,
София, бул. Джеймс Баучер 103, ет. 5, ап. 7.
Трето гражданско отделение, първи състав,
3449/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 1178/2021 по описа на Окръжен съд
Стара Загора, подадена от „Софарма“ – АД, чрез
адвокат Стефан Петров Вачев, София, бул. Гоце
Делчев 105, ет. 9, срещу Тихомир Николаев
Топа лск и чрез адвокат Станислава Гърдева
Гърдева-Чернева, Казанлък, ул. Иван Вазов 3,
ет. 1, офис 5.
НА 26.05.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие, че т вър т и
състав, 2460/2020, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 2404/2019 по описа на
Апелативен съд София, подадена от Михаил
М и х а й лов М л а д жов ч р е з а д в ок ат Де л и н а
Павлова, София, ул. Христо Белчев 7, ет. 4, срещу
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
Териториална дирекция – Пловдив, бул. Санкт
Петербург 67, Пловдив; Виктория Светославова
Славкова, София, ж.к. Манастирски ливади,
бл. 113, вх. А, ет. 7, ап. 16, и контролираща
с т ра на Върховна к ас а ц ион на п р ок у рат у ра ,
София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, четвърти състав,
2535/2021, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 742/2020 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Електроразпределение
Север“ – АД, чрез адвокат Аня Минчева, Велико
Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу Никола
Панчов Върбанов, Велико Търново, ул. Стефан
Стамболов 41.
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Трето гражданско отделение, четвърти състав,
2722/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 5013/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „БТВ Медиа Груп“ – ЕАД,
С офи я, п л. Бъ л гари я 1, ра йон „Триа д и ца“,
административна сграда на НДК, ет. 11, срещу
Валери Симеонов Симеонов чрез адвокат Маргарит
Драгомиров Иванов, Бургас, ул. Св. Патриарх
Евтимий 15.
Трето гражданско отделение, четвърти състав,
2944/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 77/2021 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Добрил Михайлов Иванов
чрез адвокат Димитър Дочев, Варна, ул. Георги
Бенковски 90, ет. 4, офис 9, срещу Ирина Тодорова
Великова чрез адвокат Диана Белчева, Варна,
ул. Поп Харитон 22.
Трето гражданско отделение, четвърти състав,
3253/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 511/2020 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“,
клон България, София, ж.к. Младост 4, Бизнес
парк София, сграда 14, срещу Бари Ахмедов
Салимов, с. Чилнов, община Две могили, област
Русе, ул. Георги Димитров 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, трети състав,
1983/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 401/2020 по описа на Апелативен
съд Бургас, подадена от Григорий Владимиров
Стоименов чрез адвокат Таня Илиева, Бургас,
ул. Иван Богоров 1, ет. 1, срещу Явор Антонов
Антонов чрез адвокат Петър Кирчев, София, ж.к.
Яворов, бл. 73, ет. 10, ап. 21.
НА 31.05.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 72 4/ 2 0 2 0 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5516/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Централна кооперативна
банка“ – АД, чрез адвокат Йордан Димитров
Йорданов, София, ул. Позитано 9Б, ет. 3, офис 7 – 8,
срещу Ангел Николов Донов и Кристи Христова
Маринова – синдици на „Корпоративна търговска
банка“ – АД, София, ул. Граф Игнатиев 10.
Второ търговско отделение, 330/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
969/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емил Найденов Иванов чрез адвокат
Николай Николаев Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, 4-ти полуетаж, офис 4; Йорданка
Кирилова Иванова чрез адвокат Николай Николаев
Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, 4-ти
полуетаж, офис 4, срещу „Хук-Кобург-Алгемейне
Ферзихерунг“ – АГ, чрез адвокат Гергана Илиева
Илиева, София, ул. Хан Крум 25, ет. 1.
Второ търговско отделение, 515/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
402/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ПСГ“ – АД, чрез адвокат Мариела
Николова, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136Б,
ет. 2, срещу „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), чрез синдици Ангел Николов
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Донов и Криси Христова Маринова, София,
ул. Граф Игнатиев 10.
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 7 0 4/ 2 0 21 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 2268/2020 по описа на А пелативен
съд София, подадена от ЕТ „Айше Мехмедова
Хаджиюсеинова“ с фирма „НУР – Табако – Айше
Хаджиюсеинова“ чрез адвокат Ботьо Пейчевски,
София, бул. Инж. Иван Иванов 33, ателие 4,
срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД,
София, бул. Тодор Александров 18, и трета страна
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136.
В т о р о т ъ р г о в с к о о т д е л е н и е , 710/ 2 0 21 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 4779/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Застрахователна компания
„Лев И нс“ – А Д, С офи я, бул. Си меоновско
шосе 67А, срещу Любомир Методиев Крумов
чрез адвокат Явор Димитров Димитров, София,
ул. Алабин 28, ет. 1.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 10 2 3/2 0 21 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1416/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София,
бул. Джеймс Баучер 87, срещу Паунка Георгиева
Желева чрез адвокат Мария Иванова, София,
ул. Граф Игнатиев 14, ет. 1, ап. 2, и трета страна
Иван Иванов Полихромов, Поморие, ул. Ангел
Кънчев 5.
1811
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Българска
асоциация на млекопреработвателите“, „Беленски“ – ЕООД, „Камаджиев – Милк“ – ЕООД,
и „Лактоком“ – ЕООД, на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти,
приета с ПМС № 260 от 29.07.2021 г., с искане за
прогласяване на нейната нищожност, евентуално за отмяната є поради незаконосъобразност
изцяло или в отделни нейни части, по което е
образувано адм. д. № 1288/2022 г. по описа на
Върховния административен съд, насрочено за
18.05.2022 г., 14 ч., първа зала на съда.
1998
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Районната прокуратура – Бургас, Териториално отделение – Айтос, с
което се оспорва Правилникът за организацията
и дейността на Общински съвет – Руен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация – мандат 2019 г. – 2023 г., приет
с Решение № 6 от протокол № 3 от 6.12.2019 г. и
изменен с Решение № 155 от протокол № 20 от
9.03.2021 г. По оспорването е образувано адм. д.
№ 316/2022 г.
1961
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на и.д. прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново, против чл. 17, ал. 1 в частта
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„участва в заседания на председателския съвет“,
чл. 18, чл. 22, ал. 2 и 3, чл. 35, ал. 1 в частта „или
в друг работен ден, определен от председателския
съвет“, чл. 38, ал. 2, чл. 52, ал. 4, чл. 64, ал. 2,
чл. 65, ал. 3, изр. трето в частта „от председателския съвет по предложение на председателя
на общинския съвет“ и ал. 5, изр. 1 в частта „на
основание решение на председателския съвет“,
чл. 65а, ал. 6 в частта „и влиза в сила в 7-дневен
срок от гласуването“ от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Горна
Оряховица, неговите комисии и взаимодействията
му с общинската администрация. Образувано е
адм. д. № 93/2022 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 13.05.2022 г. от 9,30 ч.
1970
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 79/2022 г.
по протест на прокурор при Районна прокуратура – Монтана, с който е оспорен текстът на
чл. 3, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда и условията
за отпускане на финансова помощ за новородено
дете в община Монтана (Наредбата), приета с решение на Общинския съвет – Монтана, за който
се твърди, че същият е незаконосъобразен поради
противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ. Конституирани
страни по делото са: оспорващ – прокурор при
Районна прокуратура – Монтана, ответник – Общински съвет – Монтана, и служебно конституирана страна – Окръжна прокуратура – Монтана.
Административно дело № 79/2022 г. е насрочено
за 29.04.2022 г. от 10,30 ч.
1969
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 4,
ал. 4; чл. 19, т. 1; чл. 20, ал. 1 и ал. 2; чл. 21 и
чл. 65, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Павел
баня, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, по което е образувано адм. д. № 148/2022 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за
28.04.2022 г. от 11,30 ч.
1994
Варненският окръжен съд, търговско отделение, ІІІ състав, на основание чл. 35 КМЧП във
връзка с чл. 48, ал. 2 ГПК призовава ответното
дружество „Ника Форчън Шипинг“ С.А. (Nika
Fortune Shipping S.A.), регистрирано по законите
на Панама, с рег. № 155621619, със седалище и
адрес на управление: Панама, гр. Панама, улица
50, Глоубъл Плаза Тауър, ет. 20, апартамент D и
Е, да се яви в едномесечен срок от настоящата
публикация в „Държавен вестник“ на адрес: Варна,
пл. Независимост № 2, ет. 1, деловодство търговско отделение, за да получи адресирани до него съдебни книжа за предявен иск за заплащане на суми,
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представляващи дължими пристанищни такси в
общ размер на 34 185,96 лв., както следва: сумата
2814,44 лв. по фактура № 20011118474/26.11.2018 г.
ведно със законната лихва върху главницата
считано от 26.11.2018 г. до завеждане на иска на
2.09.2020 г.; сумата 11 750,63 лв. по деб. известие
№ 2001118818/4.01.2019 г. ведно със законната лихва в размер на 1981,29 лв. считано от 4.01.2019 г.
до завеждане на иска; сумата 11 281,23 лв. по
фактура № 2001119060/30.01.2019 г. ведно със
законната лихва в размер на 1820,67 лв. считано
от 30.01.2019 г. до завеждане на иска; сумата
8339,66 лв. по фактура № 2001119280/18.02.2019 г.
ведно със законната лихва в размер на 1301,91 лв.
считано от 18.02.2019 г. до завеждане на иска,
ведно със законната лихва върху претендираните
главници по всички първични документи считано
от завеждане на иска на 2.09.2020 г. до окончателното изплащане на задължението, ведно със
сторените съдебни разноски, които искове касаят
престоя на м/к Ника Форчън в акваторията на
пристанище Варна-запад, ведно с преведени на
испански език съобщение по т.д. № 1035/2020 г.,
искова молба, уточнение и приложения към
тях и извлечение от приложимите правила на
ГПК. Предупреждава призованото лице, че ако
в указания срок не се яви да получи книжата,
производството по делото ще продължи, като
същите ще бъдат връчени на адвокат, назначен
за особен представител на ответната страна.
1915
Районният съд – Варна, 16-и състав, призовава ответника Йозеф Кохен, гражданин на Израел,
роден на 1.11.1959 г., който в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в деловодството на Районния съд – Варна,
16 състав, като ответник по гр. д. № 17620/2021 г.
за вр ъч ва не на с ъдебн и т е к н и ж а по г р. д.
№ 17620/2021 г., заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ООД, гр. Варна, ЕИК 103002253.
Указва на ответника, че при неявяване ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1953
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Ирина Юриивна Доронина, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.05.2022 г. в 13 ч.
като ответница по гр.д. № 949/2022 г., заведено
от Станислав Владимиров Тонев от Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответницата
не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще є назначи особен представител.
1954
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Атанас Димитров Ашминов,
роден на 28.05.1956 г., гражданин на Република
Франци я, с адрес във Франци я, провинци я
Реюнион, да се яви в канцеларията на Районния
съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д.
№ 45/ 2022 г. по описа на съда, заведено от „Снейлс
Груп“ – ООД, ЕИК 203424910, със седалище и
адрес на управление с. Калиманци, с правно
основание чл. 72, ал. 1 от ЗС. В случай че не се
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яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1955
Районният съд – Свищов, уведомява Абделмалек Калли, гражданин на Алжир, роден на
29.09.1981 г. в Алжир, с последен регистриран
настоящ адрес в Свищов, Република България,
сега с неизвестен адрес, че е ответник по гр.д.
№ 112/2022 г. на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс, заведено от Боряна Славева Георгиева
от Свищов, ул. Патриарх Евтимий № 75, ж.к.
Захари Стоянов, ет. 3, ап. 5, като се указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Свищов, за връчване на книжата
по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК с назначаване
на особен представител.
1907
Районният съд – гр. Трън, призовава Виктория Георгиева Димитрова, ЕГН 8903236358,
с неизвестен адрес в чужбина, като ответница
по гр.д. № 20211740100222 по описа на Районния
съд – гр. Трън, 2 състав, да се яви в двуседмичен
срок от считано от обнародването в „Държавен
вестник“ в съда за получаване на съобщението по
чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея във връзка с предявена от Илия Тимчев
Илиев искова молба с вх. № 871/30.11.2021 г. по
описа на ТРС, 2 състав, на основание чл. 124, ал. 1
от ГПК, както и да посочи съдебен адрес. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1968
Хасковският районен съд уведомява Жума
Хусейн Билал Жума, роден на 3.03.1964 г., гражданин на Сирия, ответник по гр.д. № 2138 по
описа на Районния съд – Хасково, за 2020 г. с
правно основание чл. 341 от ГПК, да се яви в
съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобще
нието с приложените книжа. Ако не се яви, за да
получи съобщението с книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 от ГПК.
1918
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Крешник Челай, роден на
19.05.1988 г., с национален паспорт № I80519117L,
гражданин на Република Албания, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр.д. № 20222330100314 на основание чл. 49, ал. 1
от Семейния кодекс, заведено от Иванка Динева Челай от Република България, гр. Ямбол,
ул. Преслав № 32, ет. 2, ап. 6, като му указва, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството
на ЯРС за връчване на книжата по делото по
чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 от ГПК.
1919
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Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 276/2019 г.
по искова молба на КПКОНПИ срещу Живко
Иванов Мартинов, Ваня Станева Мартинова,
двамата от гр. Добрич, и „Жизел – Ж“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, с
която са предявени искове на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бp. 1 от 2019 г.) за отнемане
от ответниците на имущество на обща стойност
3 018 082,87 лв.
От Живко Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 1 786 260,65 лв., в т.ч.:
1. Апартамент № 13, намиращ се в гр. Добрич,
ул. Георги Кирков № 12, ет. 5, с идентификатор
№ 72624.622.6000.1.13, попадащ в сграда с идентификатор № 72624.622.6000.1 в поземлен имот с
идентификатор № 72624.622.6000, със застроена
площ 54,36 кв. м, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 72624.622.6000.1.14, под обекта:
72624.622.6000.1.9, над обекта: 72624.622.6000.1.17,
72624.622.6000.1.18, както и 1,964 % ид.ч. от
общите части на сградата с идентификатор
№ 72624.622.6000.1 и същите ид.ч. от правото на
строеж върху поземления имот с идентификатор
№ 72624.622.6000, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 101,
том VІІ, рег. № 9216, дело № 1200 от 18.09.2014 г.
(Акт № 160, том ХХ, дело № 3744/2014 г. на
СВ – Добрич), с пазарна стойност към настоящия
момент – 50 000 лв.
2. Лек автомобил „Волво В 50“ с рег. № ТХ
79 – 79 Х Н , д ат а н а п ърв а р ег ис т р а ц и я –
31.03.2006 г., № на рама Y V1MW774962219901,
№ на двигател D5244TB371005, придобит на
20.12.2013 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.
3. Сума в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на 250 дружествени дяла в
„Спорт Груп“ – ООД, ЕИК 124116837, придобити
на 23.11.2015 г.
4. Сума в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла в „Жизел – Ж“ – ЕООД, ЕИК 124081143, придобити на
23.11.2015 г.
5. Сума в размер 202 925,80 лв., представляваща получени суми от „Желев и синове“ – ЕООД,
ЕИК 103123564, през 2009 г.
6. Сума в размер 65 000 лв., представляваща
извършени от Живко Иванов Мартинов през
2007 г. в „Спорт Груп“ – ООД, ЕИК 124116837,
и възстановени му през 2009 г. от дружеството
допълнителни парични вноски.
7. Сума в размер 1 434 519,85 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени от
Живко Иванов Мартинов допълнителни парични
вноски в „Жизел – Ж“ – ЕООД, ЕИК 124081143,
през периода 2009 г. – 2012 г.
8. Сума в размер 13 842 лв., представляваща
възстановени на Живко Иванов Мартинов допълнителни парични вноски от „Смин Юг“ – ООД,
ЕИК 200291757, през периода 2009 г. – 2012 г.
9. Сума в размер 4007 лв., представляваща
възстановени на Живко Иванов Мартинов до-
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пълнителни парични вноски от „Смин Еко Енерджи“ – ООД, ЕИК 200291458, през 2010 г. и 2014 г.
10. Сума в размер 3466 лв., представляваща възстановени на Живко Иванов Мартинов
допълнителни парични вноски от „Смин Еко
Енерджи 12“ – ООД, ЕИК 200291013, през периода
2009 г. – 2014 г.
От Живко Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска
728 006,47 лв., в т.ч.:
1. Сума в размер 29 957,78 евро, равняващи се
на 58 592,42 лв., постъпили суми от трети лица
по свободен депозит в евро № BG65 FINV 9150
2003 9541 60, открит на 17.06.2009 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Живко
Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006.
2. Сума в размер 33 968,45 евро, равняващи
се на 66 436,52 лв., представляваща извършени
вноски и платени върху тях лихви по свободен
депозит в евро № BG65 FINV 9150 2003 9541 60,
открит на 17.06.2009 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
3. Сума в размер 17 114 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG49 FINV 9150 1003 9691 29,
открита на 25.05.2009 г. в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
4. Сума в размер 25 694,50 лв., представляваща
извършени вноски и платени върху тях лихви по
разплащателна сметка в левове № BG49 FINV 9150
1003 9691 29, открита на 25.05.2009 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Живко
Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006.
5. Сума в размер 109 900 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
свободен депозит в левове № BG69 FINV 9150
2003 9845 46, открит на 8.07.2009 г. и закрит
на 12.05.2010 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
6. Сума в размер 636,39 лв., представляваща
вноски през 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и
2013 г., послужили за погасяване на задължения
по кредитната карта Аmех Green, открита на
27.06.2005 г. и закрита на 23.09.2014 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Живко Иванов
Мартинов, ЕГН 6401038006.
7. Сума в размер 41 994,09 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършена вноска на
31.05.2010 г. по разплащателна сметка в левове
№ BG83 UBBS 7369 4011 4832 11, открита на
27.09.2002 г. и закрита на 8.07.2011 г. в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов
Мартинов, ЕГН 6401038006.
8. Сума в размер 3000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски през
2012 г. по разплащателна сметка в левове № BG10
UBBS 8002 2040 8331 30, открита на 31.01.2011 г. и
закрита на 22.10.2012 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
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9. Сума в размер 80 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършена вноска през
2010 г. по разплащателна сметка в левове № BG61
UBBS 8002 1037 9486 30, открита на 30.12.2010 г.
и закрита на 6.01.2011 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
10. Сума в размер 10 000 евро, равняващи се
на 19 558,30 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски през 2011 г. по
разплащателна сметка в евро № BG12 UBBS 8002
2417 8457 10, открита на 22.12.2006 г. и закрита
на 22.10.2012 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
11. Сума в размер 15 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG35
UBBS 8002 1041 2529 18, открита на 29.09.2004 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Живко Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006.
12. Сума в размер 5140,60 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски по
разплащателна сметка в левове № BG35 UBBS
8002 1041 2529 18, открита на 29.09.2004 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Живко
Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006.
13. Сума в размер 152 лв., представляваща
вноски след 1.05.2009 г., послужили за погасяване
на задължения по кредитна карта Оk Credit в левове № 62782320010382618, открита на 5.06.2007 г.
и закрита на 30.11.2018 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
14. Сума в размер 22 162 лв., представляваща вноски през 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и
2013 г., послужили за погасяване на задължения
по кредитна карта Visa Classic № 4333250697977099,
открита на 22.12.2006 г. и закрита на 31.12.2019 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Живко Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006.
15. Сума в размер 37 226,45 лв., представляваща вноски през 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.
и 2013 г., послужили за погасяване на задължения по кредитна карта Visa Gold Credit в левове
№ 4333780081538552, открита на 25.07.2007 г. и
закрита на 31.07.2019 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Живко Иванов Мартинов,
ЕГН 6401038006.
16. Сума в размер 1960 лв., представляваща
преобразуваните вноски от сметка № BG69 FINV
9150 2003 9845 46, извършени през 2009 г., послужили за погасяване на задължения по кредитна
карта Visa Gold Credit в левове № 4333780081538552,
открита на 25.07.2007 г. и закрита на 31.07.2019 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Живко Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006.
17. Сума в размер 83 000 лв., представляваща постъпили през 2012 г. и 2013 г. суми по
разплащателна сметка в левове № BG29 UBBS
8002 1001 4541 20, закрита на 29.12.2014 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр „Жизел – Ж“ – ЕООД, ЕИК 124081143, чрез трансфер
от лични сметки на Живко Мартинов № BG35
UBBS 8002 1041 2529 18, № BG10 UBBS 8002 2040

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

8331 30, № BG83 UBBS 7369 4011 4832 и № BG62
UBBS 8002 4416 0058 16, по които сумите са от
извършени вноски.
18. Сума в размер 130 000 лв., представляваща
постъпила през 2011 г. сума по разплащателна
сметка в левове № BG29 UBBS 8002 1001 4541 20,
закрита на 29.12.2014 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр „Жизел – Ж“ – ЕООД,
ЕИК 124081143, чрез трансфер от лична сметка
на Живко Мартинов № BG35 UBBS 8002 1041
2529 18, по която сумата е от продажба на дружествени дялове.
19. Сума в размер 4542 лв., представляваща
постъпила сума по бизнес лидер сметка в левове № BG69 UNCR 7000 1508 5316 73, открита
на 9.09.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с
титуляр „Смин Юг“ – ООД, ЕИК 200291757, чрез
трансфер от лична сметка на Живко Мартинов
№ BG35 UBBS 8002 1041 2529 18, по която сумата
е от извършена вноска през 2011 г.
20. Сума в размер 2396,40 лв., представляваща
постъпила сума по бизнес лидер сметка в левове
№ BG30 UNCR 7000 1508 5356 73, открита на
9.09.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
„Смин Еко Енерджи“ – ООД, ЕИК 200291458, чрез
трансфер от лична сметка на Живко Мартинов
№ BG35 UBBS 8002 1041 2529 18, по която сумата
е от извършени вноски.
21. Сума в размер 3500,80 лв., представляваща постъпила сума по бизнес лидер сметка
в левове № BG50 UNCR 7000 1508 5333 73, открита на 9.09.2008 г. и закрита на 11.06.2018 г. в
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр „Смин
Еко Енерджи 12“ – ООД, ЕИК 200291013, чрез
трансфер от лична сметка на Живко Мартинов
№ BG35 UBBS 8002 1041 2529 18, по която сумата
е от извършени вноски.
От Живко Иванов Мартинов, ЕГН 6401038006,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 309 190 лв.,
в т.ч.:
1. Сума в размер 5000 лв., представляваща
сумата от продажбата на 50 дружествени дяла в
„Жим – Агро“ – ЕООД, ЕИК 201340285.
2. Сума в размер 130 лв., представляваща
сумата от продажбата на 13 дружествени дяла в
„Смин Юг“ – ООД, ЕИК 200291757, отчуждени
на 27.10.2010 г.
3. Сума в размер 80 лв., представляваща
сумата от продажбата на 8 дружествени дяла в
„Смин Юг“ – ООД, ЕИК 200291757, отчуждени
на 18.07.2011 г.
4. Сума в размер 1400 лв., представляваща
непреобразуваната част от сумата от продажбата
на 2 дружествени дяла в „Смин Юг“ – ООД, ЕИК
200291757, отчуждени на 19.07.2011 г.
5. Сума в размер 120 000 лв., представляваща
непреобразуваната част от сумата от продажбата
на 15 дружествени дяла в „Смин Юг“ – ООД,
ЕИК 200291757, отчуждени на 3.11.2014 г.
6. Сума в размер 220 лв., представляваща
сумата от продажбата на 22 дружествени дяла
в „Смин Еко Енерджи“ – ООД, ЕИК 200291458,
отчуждени на 27.10.2010 г.
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7. Сума в размер 40 лв., представляваща сумата
от продажбата на 4 дружествени дяла в „Смин
Еко Енерджи“ – ООД, ЕИК 200291458, отчуждени
на 18.07.2011 г.
8. Сума в размер 700 лв., представляваща непреобразуваната част от сумата от продажбата на
1 дружествен дял в „Смин Еко Енерджи“ – ООД,
ЕИК 200291458, отчужден на 19.07.2011 г.
9. Сума в размер 60 000 лв., представляваща непреобразуваната част от сумата от продажбата на
7 дружествени дяла в „Смин Еко Енерджи“ – ООД,
ЕИК 200291458, отчуждени на 3.11.2014 г.
10. Сума в размер 130 лв., представляваща
сумата от продажбата на 13 дружествени дяла в
„Смин Еко Енерджи 12“ – ООД, ЕИК 200291013,
отчуждени на 27.10.2010 г.
11. Сума в размер 90 лв., представляваща
сумата от продажбата на 9 дружествени дяла в
„Смин Еко Енерджи 12“ – ООД, ЕИК 200291013,
отчуждени на 18.07.2011 г.
12. Сума в размер 1400 лв., представляваща
непреобразуваната част от сумата от продажбата на
2 дружествени дяла в „Смин Еко Енерджи 12“ – ООД,
ЕИК 200291013, отчуждени на 19.07.2011 г.
13. Сума в размер 120 000 лв., представляваща непреобразуваната част от сумата от продажбата на 15 дружествени дяла в „Смин Еко
Енерджи 12“ – ООД, ЕИК 200291013, отчуждени
на 3.11.2014 г.
От Ваня Станева Мартинова, ЕГН 7510317992,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 120 625,75 лв.,
в т.ч.:
1. Сума в размер 11 313,43 лв., представляваща
вноски през 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г., послужили за погасяване на задължения по кредитната
карта Аmех Gold, открита на 11.12.2007 г. и закрита
на 13.03.2017 г. в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Ваня Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
2. Сума в размер 6430 лв., представляваща
извършена вноска през 2010 г. по депозитна
сметка в левове № BG07 PRCB 9230 2012 2468 38,
открита на 12.04.2010 г. и закрита на 31.07.2012 г.
в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Ваня Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
3. Сума в размер 20 лв., представляваща платени лихви, начислени върху извършена вноска
през 2010 г. по депозитна сметка в левове № BG07
PRCB 9230 2012 2468 38, открита на 12.04.2010 г.
и закрита на 31.07.2012 г. в „ПроКредит Банк
(България)“ – ЕА Д, с титуляр Ваня Станева
Мартинова, ЕГН 7510317992.
4. Сума в размер 12 513,54 евро, равняващи се
на 24 474,36 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски по разплащателна
сметка в евро № BG14 PRCB 9230 1412 2468 10,
открита на 18.10.2010 г. и закрита на 12.05.2011 г.
в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Ваня Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
5. Сума в размер 2794,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпила сума по
депозитна сметка в левове № BG51 PRCB 9230
2012 2468 22, открита на 25.09.2009 г. и закрита на 6.04.2010 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня Станева Мартинова,
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ЕГН 7510317992, чрез трансфер от сметка № BG89
PRCB 9230 2012 2468 17, по която сумата е от
извършени вноски през 2009 г.
6. Сума в размер 11 975,50 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски
през 2009 г. и 2010 г. по депозитна сметка в левове № BG51 PRCB 9230 2012 2468 22, открита на
25.09.2009 г. и закрита на 6.04.2010 г. в „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня Станева
Мартинова, ЕГН 7510317992.
7. Сума в размер 7512,38 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпила сума по
разплащателна сметка в левове № BG91 PRCB
9230 4012 2468 10, открита на 6.04.2010 г. и закрита на 24.01.2017 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня Станева Мартинова,
ЕГН 7510317992, чрез трансфер от сметка № BG51
PRCB 9230 1012 2468 22, по която сумата е от
извършени вноски от Ваня Мартинова през 2010 г.
8. Сума в размер 2143,90 лв., представляваща
непреобразуваната част от постьпилите суми от
трети лица през 2012 г. по разплащателна сметка
в левове № BG91 PRCB 9230 4012 2468 10, открита
на 6.04.2010 г. и закрита на 24.01.2017 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня
Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
9. Сума в размер 22,72 лв., представляваща
платени лихви по разплащателна сметка в левове № BG91 PRCB 9230 4012 2468 10, открита на
6.04.2010 г. и закрита на 24.01.2017 г. в „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня Станева
Мартинова, ЕГН 7510317992.
10. Сума в размер 8150,83 евро, равняващи се на
15 941,64 лв., представляваща извършени погасителни вноски през 2011 г. и 2012 г. по разплащателна
сметка в евро № BG94 PRCB 9230 1412 2468 25,
открита на 17.01.2011 г. и закрита на 27.04.2016 г. в
„ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Ваня Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
11. Сума в размер 31 687,92 лв., представляваща непреобразуваната част от извършени вноски
след 1.05.2009 г. по разплащателна сметка в левове № BG91 PRCB 9230 1012 2468 15, открита на
17.07.2006 г. и закрита на 1.08.2012 г. в „ПроКредит
Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня Станева
Мартинова, ЕГН 7510317992.
12. Сума в размер 827 лв., представляваща
непреобразуваната част от постъпилите суми от
трети лица след 1.05.2009 г. по разплащателна
сметка в левове № BG91 PRCB 9230 1012 2468 15,
открита на 17.07.2006 г. и закрита на 1.08.2012 г. в
„ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Ваня Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
13. Сума в размер 5482,40 лв., представляваща
непреобразуваната част от извършени вноски
след 1.05.2009 г. по разплащателна сметка в левове № BG89 PRCB 9230 2012 2468 17, открита
на 21.11.2007 г. и закрита на 25.09.2009 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, с титуляр Ваня
Станева Мартинова, ЕГН 7510317992.
От „Жизел – Ж“ – ЕООД, ЕИК 124081143, на
основание чл. 145, ал. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 74 000 лв., в т.ч.:
1. Нива, с площ 7,499 дка, намираща се в
землището на с. Дебрене, община Добрич, област
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Добрич, в местността Вехтите бостани, представляваща имот № 042026, трета категория, при
граници имоти: № 042027, 000144, 000146, 042003,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76, том ІІ, рег. № 1513
дело № 155 от 9.03.2012 г. (акт № 83, том V, дело
№ 848/2012 г. на СВ – Добрич), с пазарна стойност
кьм настоящия момент – 14 000 лв.
2. Нива, с площ 5,834 дка, намираща се в
землището на с. Дебрене, община Добрич, област
Добрич, в местността Габърака, представляваща
имот № 024030, трета категория, при граници
имоти: № 024029, 024028, 024005, 024031, 024008,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76, том ІІ, рег. № 1513,
дело № 155 от 9.03.2012 г. (акт № 83, том V, дело
№ 848/2012 г. на СВ – Добрич), с пазарна стойност
към настоящия момент – 10 000 лв.
3. Лек автомобил „Ауди А8“ с рег. № ТХ 99 –
99 ХВ, дата на първа регистрация – 11.12.2008 г.,
№ на рама WAUZZZ4E39N010056, № на двигател
BVN012239, придобит на 8.02.2011 г., с пазарна
стойност към настоящия момент – 30 000 лв.
4. Лек автомобил „Ауди А6“ с рег. № ТХ 39 –
39 ХМ, дата на първа регистрация – 18.08.2008 г.,
№ на рама WAUZZZ4FX8N148250, без № на двигател, придобит на 4.09.2012 г., с пазарна стойност
към настоящия момент – 20 000 лв.
Уведомява заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
от ГПК – до приклочване на съдебното дирене
пред първоинстанционния съд.
Насрочва делото за 4.07.2022 г. от 9 ч.
1971
Сливенският окръжен съд обявява, че в същия
съд е образувано гр. д. № 179/2021 г. по предявена
на 8.04.2021 г. искова молба (искане) от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество:
На основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ,
Решение № 815 от 31.03.2021 г. и Решение № 816 от
31.03.2021 г. на КПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата имущество на стойност 726 200,32 лв.
от Живка Байчева Качарова в качеството є на
проверявано лице и наследник на Диян Василев
Качаров (починал), Веселин Диянов Качаров и
Богомил Диянов Качаров в качеството им на
наследници на Диян Василев Качаров, всички с
постоянен адрес: Сливен, ул. Сини камъни № 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 7, както следва:
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Живка Байчева
Качарова и на основание чл. 150 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от наследниците
на Диян Василев Качаров – Живка Байчева Качарова,
Богомил Диянов Качаров и Веселин Диянов Качаров,
с цена на иска 25 592,05 лв.:
Сумата в размер на 3100 лв., представляваща
имущество на проверяваните лица по смисъла на
чл. 147 от ЗПКОНПИ, намерена у Живка Байчева Качарова и Диян Василев Качаров (починал)
в жилище в Сливен, ж.к. Сини камъни, бл. 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 7.

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

Сумата в размер на 11 500 евро с левова
равностойност в размер на 22 492,05 лв., представляваща имущество на проверяваните лица
по смисъла на чл. 147 от ЗПКОНПИ, намерена
у Живка Байчева Качарова и Диян Василев Качаров (починал) в жилище в Сливен, ж.к. Сини
камъни, бл. 7, вх. Б, ет. 2, ап. 7.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 151, чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Живка Байчева Качарова, Богомил Диянов Качаров и Веселин
Диянов Качаров с цена на иска 50,12 лв.:
Сумата в размер на 50,12 лв., представляваща
вноска на каса от Диян Василев Качаров (починал)
по сметка в левове № BG34IABG74881000265601
в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Живка Байчева Качарова
с цена на иска 88 012,35 лв.:
Сумата в размер на 45 000 евро с левова
равностойност в размер на 88 012,35 лв., представляваща имущество на проверяваното лице
по смисъла на чл. 147 от ЗПКОНПИ, намерена в
банкова касета № 82 в „Банка ДСК“ – АД, банков клон – Сливен, намираща се на бул. Драган
Цанков № 2А.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Живка Байчева Качарова, ЕГН 6906070570, с цена на иска 612 545 80 лв.:
Сумата в размер на 37 591,99 лв., представляваща погасителни вноски по кредит, извършени по разплащателна сметка в левове
№ BG25STSA93000021588251 в „Банка ДСК“ –
ЕАД, с титуляр Живка Байчева Качарова.
Сумата в размер на 6394,25 лв., представляваща внесени парични средства по разплащателна
сметка в левове № BG25STSA93000021588251 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Живка Байчева
Качарова.
Сумата в размер на 20 000 лв., представляваща внесени парични средства по срочен депозит
в левове № 19701992 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Живка Байчева Качарова.
Сумата в размер на 133,66 лв., представляваща
начислена лихва върху средства с неустановен
законен източник по срочен депозит в левове
№ 19701992 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Живка Байчева Качарова.
Сумата в размер на 16 817,41 лв., представл яваща внесени парични средства от т рет и л и ца по разп ла щат ел на сме т к а в лево в е № BG75 R Z BB91 5510 0 2 0 0 9 718 6 в „ Б а н к а
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Живка Байчева Качарова.
Сумата в размер на 1623,49 лв., представляваща внесени парични средства по разплащателна
сметка в левове № BG75RZBB915510020097186 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Живка Байчева
Качарова.
Сумата в размер на 448 985 лв., послужила
за извършване на допълнителни вноски в „Качара“ – ЕООД, ЕИК: 119654285.
Сумата в размер на 81 000 лв., представляваща
вьрнати от „Качара“ – ЕООД, ЕИК: 119654285,
допълнителни вноски на собственика.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

Делото е насрочено за 11.07.2022 г. от 10 ч. с
резервна дата – 15.09.2022 г. от 10 ч. В двумесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в настоящия
процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Сливенския окръжен съд в
настоящото дело.
2047
Софийск и ят окръжен съд обявява, че е
образувано гр.д. № 73 по описа за 2020 г. по
иск с правно основание чл. 155 ЗПКОНПИ,
предявен от държавата, действаща чрез Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ), против Димитър Нецов Димитров,
Емилия Илиева Михайлова и Нецо Димитров
Димитров чрез неговите законни представители
Димитър Нецов Димитров и Людмила Кирилова
Благоева с цена на иска 244 837,90 лв., а именно:
– Сумата от 1300 лв., предоставени от Димитър
Нецов Димитров, ЕГН 8810247223, под формата на
кредити, без същият да притежава разрешително,
изискуемо по чл. 13, ал. 1 от ЗКИ, и извършвал
по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2,
ал. 1 от ЗКИ.
– Сумата от 540 лв., получена от Димитър
Нецов Димитров, ЕГН 8810247223, под формата
на лихва от отпуснатите кредити, без същият да
притежава разрешително, изискуемо по чл. 13,
ал. 1 от ЗКИ, и извършвал по занятие банкови
сделки по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗКИ.
– Сумата от 120 лв., придобити от Димитър
Нецов Димитров, ЕГН 8810247223, от престъпната дейност, за която лицето е привлечено под
наказателна отговорност.
– Сумата от 13 000 лв., представляваща пазарна стойност към момента на отчуждаването на
недвижим имот: урегулиран поземлен имот V-185
в кв. 10 по плана на с. Новачене, община Ботев
град, област София, с площ 700 кв. м, с уредени
сметки по регулация, при граници: улица, УПИ
IV-185, УПИ XIV-186, 187, УПИ VI-182, заедно с
построената в имота масивна жилищна сграда
със застроена площ 60 кв. м.
– Сумата от 3677,98 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в левове в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с IBAN BG 56 STSA 9300
0014 6293 98, c титуляр Димитър Нецов Димитров.
– Лек автомобил „Ауди A3“, ДКН СО 6603
АС, рама № WAUZZZ8LZWA003593, двигател без
номер, дата на първа регистрация 19.09.1997 г.,
с пазарна стойност на лекия автомобил към настоящия момент в размер на 2000 лв.
– Апартамент № 10, четвърти етаж, вх. Б, жилищен блок № 10, построен върху държавна земя,
в кв. № 10 по регулационния план на Ботевград,
община Ботевград, област София, ул. Хан Аспарух
№ 25, със застроена площ 75,50 кв. м, състоящ
се от: три стаи, кухня и сервизни помещения,
при съседи на апартамента: апартамент № 11,
апартамент № 12, вх. А, двор и улица, ведно с
прилежащото избено помещение № 7 със светла
площ 3,78 кв. м, при съседи: избено помещение
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№ 21, коридор, вх. А и двор, както и 6,30 % ид. ч. от
общите части на сградата и толкова от правото на
строеж. Пазарната стойност на недвижимия имот
към настоящия момент е в размер на 85 000 лв.
– Лек автомобил „Фиат Браво“, ДКН СО
0111 АМ, рама № ZFA18200004067011, двигател
№ 182А500001171583, дата на първа регистрация
11.12.1995 г. и пазарна стойност към настоящия
момент в размер на 1000 лв.
– Лек автомобил „Сеат Ибиза“, ДК Н СО
3839 АХ, рама № VSSZZZ6LZ2R024240, двигател № ASZ237410, дата на първа регистрация
22.11.2002 г. и пазарна стойност към настоящия
момент в размер на 3000 лв.
– Лек автомобил „Сеат Леон“, ДКН СО 3962
ВМ, рама № VSSZZZ1MZ3R108958, двигател без
номер, дата на първа регистрация 1.04.2003 г.
и пазарна стойност към настоящия момент в
размер на 4300 лв.
– Сумата от 4300 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Ауди А6 Авант
Куатро“, ДКН СО 2761 ВН, към момента на
отчуждаването му.
– Сумата от 32 000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес
ЦЛС 500“, ДКН СО 2149 BP, към момента на
отчуждаването му.
– Сумата от 9400 лв., представляваща пазарна
стойност на лек автомобил „Сеат Леон 2.0“, ДКН
СО 5203 BP, към момента на отчуждаването му.
– Сумата от 3600 лв., представляваща пазарна
стойност на лек автомобил „Смарт Форту Купе“,
ДКН 007М122, към момента на отчуждаването му.
– Сумата от 15 000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мерцедес Ц
32 АМГ“, ДКН СО 4860 ВТ, към момента на
отчуждаването му.
– Сумата от 16 000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Ауди А4“, ДКН
СО 0320 BP, към момента на отчуждаването му.
– Сумата от 34 700 лв., представляваща пазарна
стойност на лек автомобил „Мерцедес С500“, ДКН
СО 1182 ВТ, към момента на отчуждаването му.
– Сумата от 350 лв., представляваща вноски
на каса по разплащателна сметка в левове в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с IBAN
BG 54 СЕСВ 9790 10G6 3782 00, с титуляр Емилия
Илиева Михайлова.
– С у мата от 2653,20 лв., п редставл яваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка в
левове в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с IBAN BG 54 СЕСВ 9790 10G6 3782 00, с титуляр
Емилия Илиева Михайлова.
– Сумата от 12 896,74 лв., представляваща
получени суми от трети лица чрез системата
MoneyGram – парични преводи.
Дава тримесечен срок от датата на обявлението
в „Държавен вестник“ на третите заинтересувани лица да предявят своите претенции върху
имуществото.
Насрочва делото за 29.09.2022 г. от 14 ч., за
когато се призовават страните.
1990
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БРОЙ 25

Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 72/2018 г. по описа на съда по искова
молба, подадена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, придобито от Пламен
Митев Пенчев, ЕГН 8005067784, с постоянен адрес:
Стара Загора, ул. Хрищян войвода № 5, вх. А,
ет. 4, ап. 55. Претендира се отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 566 228,04 лв., а именно:
От Пламен Митев Пенчев, ЕГН 8005067784, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел 230 Е,
рег. № СТ 0403 КК, дата на първоначална регистрация 24.11.1988 г., рама № WDB1240431А895597,
двигател № 10298212120677, придобит с договор
за покупко-продажба от 17.05.2011 г. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
е 2000 лв.
– Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ М и ц у б и ш и “,
модел „Кол т“, рег. № СТ 3893 А В, дата на
п ъ р в о н а ч а л н а р е г и с т р а ц и я 14 . 0 5.1 9 9 2 г. ,
р а м а № J M B M NC A4 A N U5 014 0 7, д в и г а т е л
№ 4G92AH1459, придобит на 21.10.2011 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер на 2500 лв.
– Сумата в размер на 8254,00 лв., представляваща постъпили средства от трети лица по
банкова сметка с IBAN BG61 UNCR 7630 1077
9268 71 BGN в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 91 071,31 лв., представляваща направени вноски по сметка с IBAN
BG22 UNCR 7000 1519 8595 00 BGN в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 188 248,02 лв., представляваща направени вноски по сметка с IBAN
BG61 UNCR 7630 1077 9268 71 BGN в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 82 053,77 лв., представляваща направени вноски по сметка с IBAN
BG41 UNCR 7000 4519 8492 59 EUR в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 266,09 лв., представляваща начислени лихви по сметка с IBAN BG41
UNCR 7000 4519 8492 59 EUR в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 4392,35 лв., представляваща направени вноски по разплащателна сметка
№ 5653800 в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата от 300 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла с номинална
стойност 30 лв. всеки от тях в капитала на
„Заложна къща Пачо“ – ЕООД, ЕИК 202601820.
От Пламен Митев Пенчев, ЕГН 8005067784, на
основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер на 65 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт № 57, том III, дело № XXVI/5.11.2010 г.,
недвижим имот – поземлен имот, бивше мазе
№ 6, преустроено във ветеринарна аптека, с
площ 22,80 кв. м, намиращ се в Стара Загора,
кв. Казански, бл. 12.
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– Сумата в размер на 79 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения с нотариален акт № 33, том XVI, дело № 4136/6.06.2008 г.,
недви ж им имот – 202/378 идеа лни части от
дворно място в Стара Загора, ул. Христо Ботев
№ 25, цялото с площ 378 кв. м, с идентификатор
68850.509.4265, заедно с построената в северозападната част на имота жилищна сграда със
застроена площ 74 кв. м.
– Сумата в размер на 4800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318 ИС
купе“, рег. № СТ 9828 АВ, придобит с договор
за покупко-продажба от 17.12.2007 г., отчужден
на 2.11.2009 г.
– Сумата в размер на 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525
ТДС“, рег. № СТ 2505 АР, придобит с договор за
покупко-продажба от 20.10.2009 г., отчужден на
8.12.2010 г.
– Сумата в размер на 2350 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „250
Д“, рег. № СТ 1727 НН, придобит с договор за
покупко-продажба от 8.12.2010 г., отчужден на
24.02.2011 г.
– Сумата в размер на 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „318
И“, рег. № СТ 2209 АК, придобит с договор за
покупко-продажба от 24.02.2011 г., отчужден на
20.01.2012 г.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка и модел „Фолксваген
Голф“, рег. № СТ 5744 АТ, придобит с договор за
покупко-продажба от 28.11.2011 г., отчужден на
22.06.2012 г.
– Сумата в размер на 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, рег.
№ СТ 7589 ВА, придобит с договор за покупкопродажба от 23.09.2012 г., отчужден на 4.03.2014 г.
– Сумата в размер на 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“, рег.
№ СТ 7023 ВК, придобит с договор за покупкопродажба от 18.03.2014 г., отчужден на 12.06.2014 г.
– Сумата в размер на 6250 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 8“, рег.
№ СТ 6141 ВК, придобит с договор за покупкопродажба от 13.06.2014 г., отчужден на 23.03.2015 г.
– Сумата в размер на 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „С 400
ЦДИ“, рег. № СТ 6752 ВН, придобит с договор
за покупко-продажба от 12.03.2015 г., отчужден
на 27.01.2016 г.
– Сумата в размер на 1800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“, рег.
№ СТ 5537 ВС, придобит с договор за покупкопродажба от 31.05.2016 г., отчужден на 11.07.2016 г.
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– Сумата в размер на 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 Д“, рег.
№ СТ 8407 ВС, придобит с договор за покупкопродажба от 10.07.2016 г., отчужден на 1.12.2016 г.
От Пламен Митев Пенчев, ЕГН 8005067784, на
основание чл. 70 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
– Сумата в размер на 2100 лв., представляваща
вноски по сметка BG61 UNCR 7630 1077 9268 71
BGN в „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез преобразуване от разплащателна сметка № 5653800 с
титуляр Пламен Пенчев в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер на 2242,50 лв. от сметка
с IBAN BG22 UNCR 7000 1519 8595 00 BGN в
„УниКредит Булбанк“ – А Д, представляваща
прехвърлена сума от сметка BG41 UNCR 7000
4519 8492 59 EUR в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 1900 лв. от сметка с IBAN
BG22 UNCR 7000 1519 8595 00 BGN в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, представляваща прехвърлена
сума от сметка BG61 UNCR 7630 1077 9268 71 в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
Делото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 20.06.2022 г. от 10 ч.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с
оглед разпоредбата на чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ
в срок до 19.06.2022 г.
2046
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 26 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 14558/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу: Йорданка
Петрова Нечева-Димитрова, ЕГН 6805056790, с
постоянен адрес: София, ул. Добри Войников
№ 21, ет. 3, ап. 7, и настоящ адрес: София, ж.к.
Надежда IV, № 463, вх. Б, ет. 4, ап. 62, с правно
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на стойност 47 445,19 лв., както следва:
Налично установено имущество към датата
на започване на проверката: лицето притежава
следното имущество:
С протокол за претърсване и изземване от
2.12.2014 г. от адрес: София, ул. Добри Войников
№ 21, ет. 3, ап. 7, обитаван от Йорданка Петрова
Нечева-Димитрова, са намерени и иззети: документи, един брой флаш памет, лаптоп марка
Asus, модел Х51R, и три телефона – един марка
HTC – Desire, един марка Samsung, модел GTI9105P, и един марка Samsung, модел Galaxy.
1. Недвижими имоти – поземлен имот, площ
по док. 92,100 кв. м, представляващ апартамент
с мазе, намиращ се в София, ж.к. Надежда IV,
№ 463, вх. Б, ет. 5, ап. 65 (придобит преди проверявания период – 7.09.2000 г.).
2. Безналични ценни книжа – 50 акции от
емиси ята на „Българска холдингова компания“ – АД, ISIN BG1100001988 (придобити преди
проверявания период).
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Участие в търговски дружества и регистрирани
ЕТ през проверявания период:
От извършени справки на 11.07.2019 г. в търговския регистър и ПИС „Сиела“ се установяват
следните данни за проверяваното лице в периода
на проверката:
1. „Даннико“ – ЕООД, ЕИК 131162656. Дружеството е основано на 13.11.2003 г. (преди
проверявания период) със седалище и адрес на
управление: София, ж.к. Надежда IV, № 463,
вх. Б, ет. 5, ап. 65, и капитал в размер на 5000 лв.,
разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки. Йорданка
Петрова Нечева-Димитрова е едноличен собственик на капитала и управител.
Дружеството е контролирано по смисъла на
§ 1, т. 6 от ЗПКОНПИ от проверяваното лице в
периода от 10.07.2009 г. до 10.07.2019 г.
2. „Венити“ – ЕООД, с ЕИК 130281006. Дружеството е основано на 24.04.2000 г. (преди
проверявания период) със седалище и адрес на
управление: София, ж.к. Надежда IV, № 463,
вх. Б, ет. 4, ап. 62, и капитал в размер на 5000 лв.,
разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки. Йорданка
Петрова Нечева-Димитрова е едноличен собственик на капитала и управител.
Дружеството е контролирано по смисъла на
§ 1, т. 6 от ЗПКОНПИ от проверяваното лице в
периода от 10.07.2009 г. до 10.07.2019 г.
Недвижими имоти:
От извършена справка в ИКАР на 15.07.2019 г.
и с писмо с вх. № ТД06ВИ/УВ-13926/20.08.2019 г.
от Службата по вписванията – София, се установява, че проверяваното лице не е извършвало
разпоредителни сделки с недвижими имоти в
проверявания период.
С молба от „Банка ДСК“ – ЕАД, вписана с
акт № 16, т. I, вх. рег. № 436 от 21.01.2016 г., на
Службата по вписванията – София, е подновена
законна ипотека в полза на „Банка ДСК“ – ЕАД,
за обезпечение по договор за кредит за покупка
на недвижим имот от 21.02.2006 г. (преди проверявания период) в размер на 100 000 евро/
195 583 лв. върху следния недвижим имот, придобит от Йорданка Петрова Нечева-Димитрова,
а именно: апартамент № 1, намиращ се в София,
район „Триадица“, в жилищна сграда с магазини и
гаражи на ул. Нишава № 167 – 171, на първи надпартерен етаж, със застроена площ 160,25 кв. м,
състоящ се от входно антре, дневна-трапезария,
кухня, две спални, една от които с баня-тоалетна
и дрешник, баня с тоалетна, тоалетна, коридор и
две тераси, при съседи: на юг – апартамент № 2 и
обща част на етажа, от запад – стълбищна клетка, от север – двор, от изток – общинско място,
заедно с мазе № 2, разположено в подземния етаж
на сградата, ведно с припадащите им се 3,71 %
идеални части от общите части на сградата и
съответните идеални части от правото на строеж
върху мястото и ведно с 31,47/919 върху мястото,
върху което е построена сградата – УПИ ІІІ-273,
274 от кв. 107а по плана на гр. София, местност
Красно село – Стрелбище.
Имотът е придобит на 21.02.2006 г. и е продаден на 28.03.2007 г. (преди проверявания период).
Моторни превозни средства (МПС):
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От справка в Централна база – КАТ, и писмо
с вх. № ТД06ВИ/УВ-13352/1.08.2019 г. от СДВР се
установява следното:
Лек автомобил (придобит преди проверявания период) марка „БМВ“, модел „320 Д“, с ДК.
№ СА 4339 АТ, рама № WBA AL71080KE41236,
първоначална регистрация 2.03.1999 г.
С договор за покупко-продажба на МПС
от 19.03.2010 г., рег. № 8813, Йорданка Петрова
Нечева-Димитрова продава описаното МПС за
сумата в размер на 1000 лв. Пазарната стойност
към дата на продажбата е в размер на 6800 лв.
Сумата в размер на 6800 лв., представляваща
пазарната стойност към дата на отчуждаване на
лекия автомобил, е отразена в приходната част
на анализа, тъй като същият е придобит преди
проверявания период.
Цената на иска за отнемане на незаконно
придобито имущество е в размер на 47 445,19 лв.
Налице са предпоставките, визирани в чл. 153,
ал. 1 и чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 141, чл. 142,
ал. 2, т. 1, чл. 151 и 152 от ЗПКОНПИ, и на основание чл. 13, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество внася искова молба в Софийския
градски съд за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество от Йорданка
Петрова Нечева-Димитрова, ЕГН 6805056790, с
постоянен адрес: София, ул. Добри Войников
№ 21, ет. 3, ап. 7, и настоящ адрес: София, ж.к.
Надежда IV, № 463, вх. Б, ет. 4, ап. 62, с цена на
иска 47 445,19 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йорданка Петрова
Нечева-Димитрова:
Сумата в размер на 2500 лв., представлява щ а вно ск а о т п р ов еря ва но т о л и це п р е з
2014 г. по депозитна сметка в левове IBAN:
BG59UNCR70002521400518.
Сумата в размер на 800 лв., представляваща
вноска от трети лица през 2014 г. по депозитна
сметка в левове IBAN: BG59UNCR70002521400518.
Сумата в размер на 1409,25 лв., представляваща левова равностойност на 720,54 евро, от
направени вноски от проверяваното лице през
2012 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 5462,91 лв., представляваща
левова равностойност на 2793,14 евро, от направени
вноски от трети лица през 2012 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 4251,72 лв., представляваща левова равностойност на 2173,87 евро, от
направени вноски от проверяваното лице през
2013 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 4656,75 лв., представляваща
левова равностойност на 2380,96 евро, от направени
вноски от трети лица през 2013 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 1564,66 лв., представ
ляваща левова равностойност на 800 евро, от
направени вноски от проверяваното лице през
2014 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG42TTBB94001521051974.
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Сумата в размер на 1936,27 лв., представляваща
левова равностойност на 990 евро, от направени
вноски от трети лица през 2014 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 2400,25 лв., представляваща левова равностойност на 1227,23 евро от
направени вноски от проверяваното лице през
2015 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 1251,73 лв., представляваща
левова равностойност на 640 евро, от направени
вноски от трети лица през 2015 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 1616,02 лв., представляваща левова равностойност на 826,26 евро, от
направени вноски от проверяваното лице през
2016 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер 229,52 лв., представляваща
левова равностойност на 117,35 евро, от направени
вноски от трети лица през 2016 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 199,57 лв., представляваща левова равностойност на 102,04 евро, от
направени вноски от проверяваното лице през
2017 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 99,79 лв., представляваща
левова равностойност на 51,02 евро, от направени
вноски от трети лица през 2017 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 586,75 лв., представляваща
левова равностойност на 300 евро, от направени
вноски от трети лица през 2018 г. по разплащателна
сметка в евро с IBAN: BG42TTBB94001521051974.
Сумата в размер на 6500 лв., представляваща
вноска от проверяваното лице, впоследствие преведена към трети лица през 2012 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 2000 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2013 г.
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 180 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2014 г.
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 2400 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2015 г.
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 600 лв., представляваща
вноска от трето лице през 2015 г. по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 2980 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2016 г.
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 3750 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2017 г.
по разплащателна сметка в левове с IBA N:
BG96TTBB94001525590311.
Сумата в размер на 70 лв., представляваща вноска от проверяваното лице през 2016 г.
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по разплащателна сметка в левове с IBAN:
BG22TTBB94001527721860.
Цената на иска за отнемане на незаконно
придобито имущество е в размер на 47 445,19 лв.
Налице са предпоставките, визирани в чл. 153,
ал. 1 и чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 141, чл. 142,
ал. 2, т. 1, чл. 151 и 152 от ЗПКОНПИ.
Съгласно Определение № 1953 от 8.03.2022 г.
по гр. д. № 14558/2021 г. Софийският градски съд,
I гражданско отделение, 26 състав, указва на
всички заинтересовани лица, че могат да предявят
своите претенции върху имуществото в двумесечен срок считано от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ и датата на насроченото
първо съдебно заседание. Те могат да направят
това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера
на настоящото дело – гр. д. № 14558/2021 г. на
СГС, ГО, 26 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка от
настоящото обявление е описаното имущество.
При неизпълнение съдът ще наложи глоба.
Съдът определя датата на първото открито
съдебно заседание на 13.09.2022 г. от 13,30 ч.
1914

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ,,Училищно настоятелство Екип – 2004
при Софийската професионална гимназия по
туризъм“ – в ликвидация, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.05.2022 г.
от 13 ч. в седалището и адреса на управление на
сдружението – София, бул. Сливница № 182, при
следния дневен ред: 1. приемане на окончателен
ликвидационен баланс и отчет; 2. приемане на
окончателен доклад и освобождаване на ликвидатора от отговорност; 3. разни. При липса на
кворум събранието ще се отложи с един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
1987
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Институт за българска философска
култура“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 20.05.2022 г. в 16 ч. в седалището на
ИБФК в София, ул. Алфред Нобел № 1, бл. 4,
вх. Б, ап. 10, общо събрание при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за дейността на ИБФК
през 2021 г.; 2. одобряване на финансов отчет на
ИБФК за 2021 г.; 3. приемане на насоки за бъдещата
дейност на ИБФК; 4. разни. Материалите, свързани с общото събрание, се намират в седалището
на ИБФК и са на разположение на членовете му.
1962
1. – Управителният съвет на Асоциацията на
полицейските началници, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава на асоциацията свиква общо събрание на 26.05.2022 г. в
17 ч. в Интер Експо Център, София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе № 147, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на АПН през
2021 – 2022 г.; 2. финансов отчет на АПН за 2021 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете на
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управителния съвет; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
1988
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортен
клуб по кану-каяк Искър – Панчарево“, София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 във
връзка с ал. 3 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 26.05.2022 г. от
10 ч. в сградата на Националната гребна база,
София, с. Панчарево, Национална гребна база
„Панчарево“, бул. Самоковско шосе, с дневен
ред: 1. освобождаване на членове и избор на нови
членове на управителния съвет; 2. избор на нов
председател на управителния съвет на клуба; 3.
приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2
от устава на сдружението събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред независимо от представените
на него членове.
2052
1. – Управителният съвет на сдружение „Елегант – Маккой“, Карнобат, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.06.2022 г.
в 18 ч. в Карнобат, бул. България № 9, ет. 3 (над
ресторант „Дружба“), при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението;
2. промяна в устава на сдружението; 3. отчет на
дейността на управителния съвет; 4. отчет за дейността на контролния съвет; 5. приемане проект
за бюджет на сдружението за 2022 г.; 6. избор на
членове на управителния съвет и председател; 7.
избор на членове на контролния съвет; 8. определяне на размер на членски внос за 2022 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
1981
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по бадминтон „Оряхово 80“ – гр. Оряхово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо отчетно събрание на членовете на
сдружението на 26.05.2022 г. в 17 ч. в гр. Оряхово,
ул. 9 ноември № 11, залата за бадминтон „Арена
Оряхово“, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет за дейността на сдружение
СКБ „Оряхово 80“ за 2021 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2021 г.; 3. приемане проект за бюджет 2022 г. на
сдружение СКБ „Оряхово 80“; 4. приемане на
спортен календар на сдружението за 2022 г.; 5.
други. Писмените материали, свързани с дневния ред, ще бъдат на разположение на адреса
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на управление на сдружението – гр. Оряхово,
ул. 9 ноември № 11, зала „Арена Оряхово“. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно проведено независимо от броя
на присъстващите членове.
2005
1. – Управителният съвет на сдружение „Българското училищно настоятелство“ – с. Жив
ково, област Шумен, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.06.2022 г. от 10 ч. в административната
сграда на училището в с. Живково при следния
дневен ред: 1. приемане на счетоводния баланс
на сдружение „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация; проект за решение: приема
счетоводния баланс на сдружение „Българското
училищно настоятелство“, с. Живково; 2. приемане на пояснителния доклад към баланса на
сдружение „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация; проект за решение: приема
пояснителния доклад към счетоводния баланс
на сдружение „Българското училищно настоятелство“, с. Живково; 3. приемане на годишния
отчет на ликвидатора на сдружение „Българското
училищно настоятелство“ – в ликвидация; проект
за решение: приема годишния отчет на ликвидатора на сдружение „Българското училищно
настоятелство“, с. Живково; 4. освобождаване
от длъжност и от отговорност председателя на
сдружение „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация – Кенан Хюсеин Мехмед;
проект за решение: освобождава от длъжност и
от отговорност председателя на сдружение „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация – Кенан Хюсеин Мехмед; 5. освобождаване
от длъжност и от отговорност ликвидатора на
сдружение „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация – Кенан Хюсеин Мехмед;
проект за решение: освобождава от длъжност
и от отговорност ликвидатора на сдружение
„Бъ лгарско т о у чи лищ но наст оя телст во“ – в
ликвидация – Кенан Хюсеин Мехмед; 6. вземане
на решение за разпределение на имуществото
на „Българското училищно настоятелство“ – в
ликвидация; проект за решение: разпределя
имуществото на „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация; 7. прекратяване
дейността на сдружение „Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация; проект за
решение: прекратява дейността на сдружение
„Българското училищно настоятелство“ – в ликвидация. Ако на посочената дата и час не се явят
необходимият брой членове, събранието ще се
отложи и ще се проведе един час по-късно – от
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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