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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 и 74 от
2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 2 от 2018 г.,
бр. 29 и 94 от 2019 г., бр. 13 и 52 от 2020 г. и
бр. 39 от 2022 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя
така: „Закон за управление на средствата от
Европейските фондове при споделено управ
ление“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „сертифициране“ се
заменя със „счетоводно отчитане“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Средствата от ЕФСУ по смисъла на този
закон са средства от Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за
справедлив преход, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело, рибарство и
аквакултури, Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и
Инструмента за финансова подкрепа за управ
лението на границите и визовата политика,
предоставени по програми на Република
България.“
§ 3. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Средствата от ЕФСУ се управляват
при спазване на хоризонталните принципи
и законност, добро финансово управление,
пропорционалност и прозрачност чрез партньорство и многостепенно управление с цел
намаляване на административната тежест
за бенефициента и при осигуряването на
видимост.“

§ 4. В чл. 3, ал. 2 думите „програмите,
включени в Споразумението за партньорство“
и запетаята след тях се заменят с „програмите
за съответния програмен период“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „възстановима помощ“
и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 4 след думата „други“ се добавя
„фондове и“, а думите „в съответствие с чл. 65,
параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20
декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013“ се заличават.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Безвъзмездната финансова помощ
може да се предоставя под условие за пълно
или частично възстановяване, като условията
се посочват в документите по чл. 26, ал. 1.“
§ 6. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Финансовите инст ру менти
предоставят подкрепа на крайни получатели
за инвестиции в материални и нематериални
активи, както и за текущи активи, които се
очаква да бъдат финансово жизнеспособни
и за които няма достатъчно финансиране от
пазарни източници.
(2) Подкрепата чрез финансови инструменти
се предоставя за елементите на инвестиции
те, които не са физически завършени или
изцяло изпълнени към датата на решението
за инвестиция.“
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с изключение на тези
по чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“,
запетаята пред тях и запетаята след тях се
заличават, а думите „Фонд на фондовете“ се
заменят с „Холдингов фонд“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „Фондът
на фондовете“ се заменят с „Холдинговият
фонд“ и думите „лицето, управляващо Фонда
на фондовете“ се заменят с „лицето, изпълняващо Холдинговия фонд“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицето, изпълняващо Холдинговия
фонд, е „Фонд мениджър на финансови ин-
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струменти в България“ – ЕАД – еднолично
търговско дружество с държавно участие в
капитала.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Редът и начинът на използване на
ресурса по ал. 5 се определят с постановление на Министерския съвет по съвместно
предложение на министъра на финансите и
министъра, отговорен за изпълнението на
мерките, които ще се финансират с ресурса.“
§ 8. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Условията и правилата за предоставяне на подкрепа чрез финансови инструменти,
комбинирането на финансови инструменти с
безвъзмездна финансова помощ, изпълнението на финансовите инструменти и правилата за управление и контрол се определят с
нормативен акт на Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите.“
§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 6 се изменя така:
„6. отговаря за наличието и функционирането на системи за управление и контрол
на програмите в съответствие с ключовите
изисквания на Приложение ХI на Регламент
(ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и
на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на
общоприложимите разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд плюс, Кохезионни я фонд,
Фонда за справедлив преход и Европейския
фонд за морско дело, рибарство и аквакултури,
както и на финансовите правила за тях и за
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“,
Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента
за финансова подкрепа за управлението на
границите и визовата политика (OB, L 231/159
от 30 юни 2021 г.), наричан по-нататък „Рег
ламент (ЕС) 2021/1060“;“
б) в т. 8 думите „публичност и прозрачност“ се заменят с „видимост, прозрачност
и комуникация“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „Европейския социален
фонд“ се добавя „плюс, Фонда за справедлив
преход“;
б) в т. 4 думата „сертификация“ се заменя
със „счетоводно отчитане“, думите „Регламент
(ЕС) № 1303/2013“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2021/1060“, а след думите „Европейския
социален фонд“ се добавя „плюс, Фонда за
справедлив преход“.
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Органи по програмите по чл. 3, ал. 2,
финансирани със средства от ЕФСУ, са уп-
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равляващите органи, счетоводните органи и
одитните органи.“
2. В ал. 3 думите „или на сертифициращия“
се заличават.
3. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Счетоводните органи извършват специфични контролни дейности с цел заявяване за
възстановяване пред Европейската комисия
на разходваните средства по програмите по
чл. 3, ал. 2 и изготвяне и изпращане на Европейската комисия на годишни счетоводни
отчети по всяка програма.“
4. В ал. 7 след думата „редовността“ се
поставя запетая и се добавя „правилността“.
§ 11. В чл. 12 ал. 2 се отменя.
§ 12. В чл. 13, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 и 3 думата „приоритети“ се заменя
с „цели“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точки 3 и 4 се изменят така:
„3. разглежда изпълнението и следи за
напредъка при изпълнението на програмата
и напредъка към постигането на междинните
цели и на целевите стойности;
4. следи за изпълнението и прилагането на
отключващите условия през целия програмен
период;“
б) в т. 5 думите „приоритетни оси или“
се заличават;
в) създава се нова т. 6:
„6. следи за изпълнение на действията по
комуникация и видимост;“
г) създават се т. 7 – 9:
„7. следи за напредъка на изпълнението на
операциите от стратегическо значение;
8. одобрява окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд плюс,
Фонда за справедлив преход и Кохезионния
фонд и годишните доклади за качеството на
изпълнение на програмите, финансирани от
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“,
Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента
за финансова подкрепа за управлението на
границите и визовата политика;
9. одобрява плана за извършване на оценка
на програмите и неговите изменения;“
д) досегашната т. 6 става т. 10.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Комитетите по ал. 1 се създават и техният
състав се определя с нормативен акт на Министерския съвет при спазване изискванията на
чл. 8 и 39 от Регламент (ЕС) 2021/1060 и чл. 124
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от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския
парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г.
за установяване на правила за подпомагане
за стратегическите планове, които трябва
да бъдат изготвени от държавите членки по
линия на общата селскостопанска политика
(стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС)
№ 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОB, L 435/1
от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2021/2115“.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „два пъти“ се заменят
с „веднъж“.
2. В ал. 4 думите „и на Единния информационен портал за обща информация за
изпълнението и управлението на ЕСИФ“ се
заменят с „и/или на Единния информационен
портал за обща информация за изпълнението
и управлението на средствата от ЕС“.
§ 16. В чл. 17, ал. 2 думите „на всяко тримесечие“ се заменят с „годишно“.
§ 17. В глава втора в наименованието на
раздел III думата „Информация“ се заменя с
„Видимост, прозрачност“.
§ 18. В чл. 18 навсякъде думата „информация“ се заменя с „видимост, прозрачност“.
§ 19. В чл. 20, ал. 2 думата „информация“
се заменя с „видимост, прозрачност“.
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и при спазване
на принципите за намаляване на административната тежест, ефективно, ефикасно и икономично управление и контрол на средствата“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1, включително
съдържащите се в нея индивидуални данни,
може да се използва за статистически и аналитични цели и да се публикува и разпространява
с цел осигуряване на публичност и прозрачност
при управлението на средствата при спазване на изискванията на Закона за защита на
личните данни и на 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/EО (ОB, L 119/1 от 4 май 2016 г.).“
§ 21. В чл. 22, ал. 3, изречение първо след
думите „съответния акт“ се добавя „или в него
се препраща към публикувания в ИСУН акт“.
§ 22. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. За целите на провеждането на
производствата пред управляващите органи
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в ИСУН се създава интеграция с други приложими регистри, поддържани от държавните
органи и администрации, за получаване по
служебен път на необходимата информация
от съответния първичен администратор на
данни.“
§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) след думите „по ал. 1“ се поставя запетая,
добавя се „а в случай на предоставяне на подкрепа от повече от един фонд – от органа по
ал. 1 на водещия фонд“ и се поставя запетая;
б) създава се изречение второ: „При стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от един
фонд, безвъзмездната финансова помощ се
предоставя от органа по ал. 1 на водещия
фонд.“
2. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Безвъзмездната финансова помощ по
изпълнение на подхода „Интегрирани териториални инвестиции“, наричан по-нататък
„ИТИ“, се предоставя от органите по ал. 1 въз
основа на подадени проектни предложения в
изпълнение на одобрена по реда на Закона за
регионалното развитие и актовете по прилагането му концепция за ИТИ.
(7) При комбинирана подкрепа чрез финансов инструмент и безвъзмездна финансова
помощ в рамките на единична операция по
финансов инструмент и на едно споразумение
за финансиране безвъзмездната финансова
помощ се предоставя от субекта, изпълняващ
финансовия инструмент.“
§ 24. В чл. 25, ал. 1, т. 1 след думите „интегрирани проектни предложения“ се поставя
запетая и се добавя „подбор на проектни
предложения в изпълнение на одобрена концепция за ИТИ“, а думите „както и на големи
проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент
(ЕС) № 1303/2013“ се заличават.
§ 25. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след ду мите „у правл яващи я
орган“ се поставя запетая и съюзът „или“
се заменя със „съответно“, а след думите
„съответната програма“ се поставя запетая
и се добавя „съответно от местната група за
действие“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Проектите на документи по ал. 1 при
процедури чрез подбор се публикуват в ИСУН
преди внасянето им за утвърждаване. Информация относно публикуваните в ИСУН проекти на документи се публикува на интернет
страницата на съответната програма и/или
в Единния информационен портал. Заинтересованите лица могат да изпращат писмени
предложения и възражения по проектите на
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документи посредством ИСУН в определен
от управляващия орган срок, който не може
да бъде по-кратък от една седмица. За неуредените въпроси, свързани с обсъждането
на постъпилите предложения и възражения,
се прилага глава пета, раздел ІІ от Административнопроцесуалния кодекс.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Утвърдените документи по ал. 1 се
съобщават на всички заинтересовани лица,
като се публикуват в ИСУН заедно с обявата
за откриване на процедурата чрез подбор,
съответно заедно с поканата за участие в
процеду рата чрез директно предоставяне.
Информация относно публикуваните в ИСУН
утвърдени документи се публикува на интернет
страницата на съответната програма и/или в
Единния информационен портал.“
§ 26. В чл. 27, ал. 6, в изречение второ
накрая се поставя запетая и се добавя „а за
производства по глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс се събира
половината от дължимата такса по изречение
първо, но не по-малко от 100 лв.“.
§ 27. В чл. 28, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. правила за прилагане на подхода ВОМР
за съответния програмен период.“
§ 28. В чл. 29, ал. 1 се създават т. 4 – 6:
„4. спазване на основните права;
5. устойчиво развитие;
6. опазване на околната среда.“
§ 29. В чл. 34 се създава ал. 5:
„(5) Ръководителят на управляващия орган
прекратява производството по отношение
на кандидат, чието проектно предложение е
включено в списъка по ал. 1 и той не е подал
възражение в срока и по реда на ал. 3. Актът
за прекратяване на производството се издава в двуседмичен срок от съобщаването на
кандидата за недопускането му, съответно по
реда на чл. 22, ал. 3 или 4.“
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато за удостоверяване на обстоятелствата по ал. 2 е необходимо издаването
на документи от органи или институции извън страната, срокът може да бъде удължен
с 30 дни.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 думите „приоритетна ос“ се заменят с „приоритета“;
б) точка 5 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка по чл. 35,
т. 2, се уведомяват за това в срока по ал. 1.“
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§ 32. В чл. 38 числото „10“ се заменя с „14“.
§ 33. В чл. 40, ал. 3 в изречение първо
думите „параграф 2, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 1303/2013“ се заменят с „параграф 1
от Регламент (ЕС) 2021/1060“, а изречение
второ се заличава.
§ 34. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава ново изречение първо:
„Подборът на стратегии за ВОМР се извършва чрез съвместна покана от управляващите
органи, участващи във финансирането на
подхода ВОМР.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„При предоставяне на подкрепа от повече
от един фонд управляващите органи могат
да изберат един от фондовете за водещ, като
за изпълнение на стратегията се прилагат
правилата на водещия фонд при спазване на
обхвата и правилата за допустимост на всеки
от фондовете, участващ в предоставянето на
подкрепа за стратегията.“
3. В ал. 3 след ду мите „у правл яващи я
орган“ се добавя „и/или в Единния информационен портал“.
§ 35. В чл. 42, ал. 2 и 3 числото „34“ се
заменя с „33“ и думите „Регламент (ЕС)
№ 1303/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2021/1060“.
§ 36. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „или“ се заменя със
запетая, а след думите „на програмата“ се
поставя запетая, добавя се „или в концепция
за ИТИ, одобрена по съответния ред“ и се
поставя запетая.
2. В ал. 2 т. 4 и 5 се отменят.
§ 37. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 запетаята след думите „системен
проект“ се заменя със съюза „и“, а думите
„голям проект по смисъла на чл. 100 от Рег
ламент (ЕС) № 1303/2013 и съвместен план
за действие по смисъла на чл. 104 от същия
регламент“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 2 думите „на голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
и на съвместен план за действие по смисъла
на чл. 104 от същия регламент“ и запетаята
пред тях се заличават.
§ 38. В чл. 45, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „едноседмичен срок“ се поставя запетая, добавя се
„съответно за интегрирани проектни предложения – в 10-дневен срок“ и се поставя запетая.
2. Точки 4 и 5 се отменят.
§ 39. В чл. 47 ал. 4 се отменя.
§ 40. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 5 думите „Алинеи 1 – 3“ се заменят
с „Алинеи 1 и 2“.
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§ 41. В чл. 50, ал. 1 след думата „равнопоставеност“ се поставя запетая и се добавя
„спазване на основните права“.
§ 42. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „и възстановимата помощ могат
да бъдат предоставени“ се заменят с „може
да бъде предоставена“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. единични разходи;“
в) в т. 3 думите „които не надвишават левовата равностойност на 100 000 евро публичен
принос“ и запетаята пред тях се заличават;
г) създава се т. 5:
„5. финансиране, което не е свързано с
разходи.“
2. В ал. 2 след думите „Формите по ал. 1“
се поставя запетая и се добавя „т. 1 – 4“, а
накрая се добавя „или се използват за различни
проекти, които са част от една операция, или
за последващи етапи от операция“.
§ 43. В чл. 56, ал. 2 думите „възстановима
помощ или“ се заличават, а думите „чл. 37,
параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“
се заменят с „посоченото в акта по чл. 5а“.
§ 44. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „разходите са за дейности,
съответстващи на критериите за подбор на
операции“ се заменят с „разходите са за
дейности, съответстващи на предвидените в
одобрения проект“;
б) създава се нова т. 3:
„3. разходите не надхвърл ят праговете
за съответната категория в документите по
чл. 26, ал. 1 и в одобрения проект;“
в) досегашната т. 3 става т. 4 и се изменя
така:
„4. разходите са за реално доставени продукти, извършени услуги, строителни и монтажни работи и положен труд;“
г) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6;
д) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя
така:
„7. за направените разходи е налична одитна
следа съгласно минималните изисквания на
Приложение XIII от Регламент (ЕС) 2021/1060
и са спазени изискванията за съхраняване на
документите съгласно чл. 82 от Регламент
(ЕС) 2021/1060;“
е) досегашната т. 7 става т. 8.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен в случаите на чл. 59а“.
§ 45. В чл. 58, ал. 2 думата „само“ се заличава, а думите „при условията на чл. 70
от Регламент (ЕС) № 1303/2013, когато се
осъществяват извън програмния район“ се
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заменят с „когато се осъществяват извън
него, при условие че допринасят за целите
на програмата“.
§ 46. В глава пета, раздел І се създава
чл. 59а:
„Чл. 59а. (1) При настъпване на изключителни или необичайни обстоятелства по чл. 20
от Регламент (ЕС) 2021/1060 и въз основа на
издадено решение за изпълнение от Европейската комисия се считат за допустими разходи
за операции, които са физически завършени
или изцяло изпълнени преди подаването на
проектно предложение от бенефициента до управляващия орган, при условие че операцията
е в отговор на настъпилите обстоятелства.
(2) Разходите за операции могат да бъдат
признати за допустими, считано от датата на
потвърждаването на настъпването на обстоятелствата при условията и по реда на чл. 20
от Регламент (ЕС) 2021/1060.“
§ 47. В глава пета в наименованието на
раздел II думата „сертифициране“ се заменя
с „отчитане“.
§ 48. В чл. 60, ал. 3 цифрата „4“ се заменя
с „5“.
§ 49. В чл. 62, ал. 1 числото „90“ се заменя
с „80“.
§ 50. В чл. 64, ал. 3 се създава изречение
второ: „Отказ за верификация се издава и
за установяване на недължимо платени и
надплатени суми по проекта вследствие на
извършено верифициране.“
§ 51. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Установените недъл ж имо
платени и надплатени суми се възстановяват от плащания по проекта. Когато отказ
от верификация е издаден след съответното
плащане, установените недължимо платени
и надплатени суми се възстановяват чрез
доброволно изпълнение от страна на бенефициента в 14-дневен срок. След изтичането
на срока за доброволно плащане недължимо
платените и надплатените суми се прихващат
от следващо плащане по проекта заедно с
дължимите лихви за просрочие, а когато това
е неприложимо – чрез упражняване на права
по дадените от бенефициента обезпечения по
чл. 61, ал. 2, по ред и начин, определени в
нормативния акт по чл. 7, ал. 4, т. 4.
(2) След окончателното плащане по проект
установените и невъзстановени недължимо
платени и надплатени суми са публично вземане съгласно чл. 162, ал. 2, т. 8 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.“
§ 52. Член 65 се отменя.
§ 53. Член 66 се изменя така:
„Чл. 66. (1) Счетоводният орган изготвя и
изпраща към Европейската комисия заявление
за плащане по всяка програма до 6 пъти в
годината, в което включва верифицирани от
управляващите органи разходи.
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(2) Счетоводният орган не включва в заявление за плащане разходи:
1. за които има наложена финансова корекция, определена по реда на чл. 73, след
датата на верификация, но в периода, за който
се отнася заявлението за плащане;
2. за които е получена информация за
образувано производство или проверка от
Прокуратурата на Република България, Европейската прокуратура, ОЛАФ и Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.
(3) Счетоводният орган изключва от заявление за плащане вече заявени към Европейската
комисия разходи, за които управляващият
орган е определил финансова корекция или
е установил, че са недължимо платени или
надплатени.
(4) Счетоводният орган не изпраща заявление за плащане по програма или по част
от програма, когато е налице одитна оценка,
че системата за управление и контрол на управляващия орган като цяло не функционира
или функционира частично и са необходими
значителни подобрения.“
§ 54. Член 67 се отменя.
§ 55. В чл. 68 след думите „Европейския
социален фонд“ се добавя „плюс, Фонда за
справедлив преход“.
§ 56. В чл. 69, ал. 1 след думата „нередности“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 57. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „по чл. 4, параграф 8,
чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013“ се
заменят със „за добро финансово управление в съответствие с изискванията на чл. 33,
чл. 36, параграф 1 и чл. 61 от Регламент (ЕС)
2018/1046“;
б) в т. 4 думите „чл. 71 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013“ се заменят с „чл. 65 от Регламент
(ЕС) 2021/1060“;
в) в т. 6 думата „информация“ се заменя
с „видимост, прозрачност“;
г) точка 10 се изменя така:
„10. за друго нарушение на приложимото
право на Европейския съюз и/или българското законодателство и/или сключените между
държавите договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България
по програмите за европейско териториално
сътрудничество, извършено чрез действие или
бездействие от страна на бенефициента, което
има или би имало за последица нанасянето
на вреда на средства от ЕФСУ.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) За нередности по ал. 1, т. 1, 3 – 7 и 9
финансовите корекции се определят по про-
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порционалния метод, когато не може да се
установи размерът на реално установените
финансови последици на нарушението, а за
нередности по ал. 1, т. 2, 8 и 10 се прилага
диференциалният метод.“
§ 58. В чл. 71, ал. 1 думата „сертифицирани“ се заменя с „подадени“.
§ 59. В чл. 74 думите „сертифициращ или“
се заличават.
§ 60. В чл. 77, ал. 1 думите „за сертификация“ се заличават.
§ 61. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 4 думите „периода 2014 – 2020“ се
заменят с „периода 2021 – 2027“.
3. Точка 6 се отменя.
4. В т. 7 числото „11“ се заменя с „16“ и
думите „Регламент (ЕС) № 1303/2013“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/1060“.
§ 62. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 63. В § 4 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Програмата за развитие
на селските райони“ се заменят със „Стратегическия план за развитие на земеделието и
селските райони“ и думите „Министерството
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „Министерството на земеделието“.
2. В ал. 2 думата „програмата“ се заменя
с „плана“.
3. В а л. 3 д у мата „прог рамата“ се заменя с „плана“ и думите „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) № 1698/2005 на Съвета (ОВ,
L 347/487 от 20 декември 2013 г.) и 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) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20 декември 2013 г.)“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/2115 на
Европейския парламент и на Съвета от 2
декември 2021 г. за установяване на правила
за подпомагане за стратегическите планове,
които трябва да бъдат изготвени от държавите
членки по линия на общата селскостопанска
политика (стратегически планове по ОСП) и
финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти
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(ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 и Регламент (ЕС) 2021/216 на Европейския парламент
и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ,
L 435/1 от 6 декември 2021 г.)“.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 64. В § 5 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 3 думата „сертификацията“ се заменя
със „счетоводното отчитане“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. органите за управление и Националните
органи осъществяват правомощия по администрирането на нередности и извършването на
финансови корекции по реда на глава пета,
раздел III; при извършване на финансови корекции органите за управление и Националните
органи прилагат категориите нередности и
минималните и максималните стойности на
процентните показатели, определени в този
закон и с акта по чл. 70, ал. 2.“
§ 65. Параграф 6 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 6. Регионалните управления на образованието, държавните, общинските и частните
детски градини и училища, центровете за
подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена съгласно Закона за
предучилищното и училищното образование
и държавните и частните висши училища,
и научните организации съгласно Закона за
висшето образование могат да участват в
техническото и/или финансовото изпълнение,
включително да извършват разходи по проекти
с конкретния бенефициент – Министерството
на образованието и науката, финансирани по
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по
Оперативна програма „Региони в растеж“
2014 – 2020 г., по Програма „Образование“
2021 – 2027 г. и по Програмата за развитие
на регионите 2021 – 2027 г., когато това е
предвидено в методологията и критериите,
използвани за подбор на операции, при спазване на правилата за избягване на двойно
финансиране и за допустимост на разходите.“
§ 66. В допълнителните разпоредби се
създава § 6б:
„§ 6б. За целите на статистическото валидиране на показателите за резултат по програмите по чл. 3, ал. 2 с източник Националният
статистически институт същият осигурява
процеса по набиране и обработка на данни
за тези показатели.“
§ 67. Параграф 7 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. (1) Този за кон п редви ж да мерк и
по прилагане на Регламент (ЕС) 2021/1060
на Европейския парламент и на Съвета от
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24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда
за справедлив преход и Европейския фонд
за морско дело, рибарство и аквакултури,
както и на финансовите правила за тях и за
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“,
Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента
за финансова подкрепа за управлението на
границите и визовата политика.
(2) Разпоредбите на този закон се прилагат
при спазване изискванията на делегираните
актове и актовете за изпълнение, приети от
Европейската комисия по Регламент (ЕС)
2021/1060.“
§ 68. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „Лицето, управляващо
Фонда на фондовете“ се заменят с „Лицето,
изпълняващо Холдинговия фонд, управлява
Фонд на фондовете за финансовите инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния
период 2014 – 2020 г., както и“, а накрая на
изречението се поставя запетая и се добавя
„както и управлява ресурсите, прехвърлени
по реда на чл. 5, ал. 5 от „Програмата за
развитие на селските райони“, съфинансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони за програмния период
2007 – 2013 г.“.
§ 69. Навсякъде в закона:
1. Думите „Европейските структурни и
инвестиционни фондове“ се заменят с „Европейските фондове при споделено управление“.
2. Абревиату рата „ЕСИФ“ се заменя с
„ЕФСУ“.
3. Думите „сертифициращ“, „сертифициращия“, „сертифициращият“ и „сертифициращите“ се заменят съответно със „счетоводен“,
„счетоводния“, „счетоводният“ и „счетоводните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 70. До приключването на програмите за
програмен период 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), разпоредбите
на Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, отменени или изменени с този закон,
запазват своето действие по отношение на
управлението на средствата от ЕСИФ, както
и по отношение на изпълнението и контрола
на тези програми.
§ 71. (1) В срок до 6 месеца от влизането
в сила на този закон Министерският съвет и
министърът на финансите приемат или привеждат в съответствие с него нормативните
актове по прилагането на Закона за управление
на средствата от Европейските фондове при
споделено управление.
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(2) Приетите от Министерския съвет и
министъра на финансите нормативни актове
до влизането в сила на този закон запазват
своето действие по отношение на програмния
период 2014 – 2020 г.
(3) Нормативните актове по ал. 2 се прилагат до приемането на актовете по ал. 1 и
за програмен период 2021 – 2027 г., доколкото
не противоречат на този закон.
§ 72. В Закона за регионалното развитие
(обн., ДВ, бр. 50 от 2008 г.; изм., бр. 47, 82
и 93 от 2009 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от
2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 9 и 14 от
2015 г., бр. 15 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г.,
бр. 28 от 2018 г. и бр. 21 от 2020 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 16 думите „Европейските
структурни и инвестиционни фондове“ се
заменят с „Европейските фондове при споделено управление“.
2. В чл. 19, ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. участва в процеса на подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции,
съфинансирани от Европейските фондове при
споделено управление, от други европейски
фондове и финансови източници, включително
финансови инструменти, и от съответното
национално съфинансиране, в изпълнение
на интегрираната териториална стратегия за
развитие на региона за планиране от ниво 2;“
б) в т. 4 думите „Европейските структурни
и инвестиционни фондове“ се заменят с „Европейските фондове при споделено управление“.
§ 73. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 24 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
3921

УКАЗ № 166
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 публичното предлагане на ценни книжа,
приет от 47-ото Народно събрание на 24 юни
2022 г.
Издаден в София на 1 юли 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
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за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ,
бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г.,
бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и
71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80,
84, 86 и 105 от 2006 г., бр. 25, 52, 53 и 109 от
2007 г., бр. 67 и 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 42 и
93 от 2009 г., бр. 43 и 101 от 2010 г., бр. 57 и
77 от 2011 г., бр. 21, 94 и 103 от 2012 г., бр. 109
от 2013 г., бр. 34, 61, 62, 95 и 102 от 2015 г.,
бр. 33, 42, 62 и 76 от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от
2017 г., бр. 7, 15, 20, 24 и 77 от 2018 г., бр. 17,
83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г.,
бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 16 и 25 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. изискванията за предоставянето на услуги за колективно финансиране, включително
за организацията, лицензирането и надзора
на доставчиците на услуги за колективно
финансиране, за дейността на платформите
за колективно финансиране, за прозрачност
та и маркетинговите съобщения във връзка
с предоставянето на услуги за колективно
финансиране;“.
2. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията е компетентен орган по
смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2020/1503
на Европейския парламент и на Съвета от 7
октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на
предприятията и за изменение на Регламент
(ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937
(OB, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) 2020/1503“, и упражнява правомощията по чл. 2, параграфи
2 и 3, чл. 12, параграфи 5 – 10, чл. 13, чл. 16,
параграф 2, чл. 17, чл. 23, параграфи 5 и 14,
чл. 28, параграфи 1 – 3, 7 и 8, чл. 30, чл. 31,
параг рафи 1 – 7, чл. 32, параг рафи 1 – 3,
чл. 33, 37 и 38 от Регламент (ЕС) 2020/1503
по отношение на услугите за колективно финансиране, с изключение на случаите, които
са предоставени в изрична компетентност на
Българската народна банка съгласно Закона
за кредитните институции.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Заместник-председателят е компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент
(ЕС) 2020/1503 и упражнява правомощията,
които не са предоставени в изключителна
компетентност на комисията, по отношение
на предоставянето на услугите за колективно
финансиране.
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(5) По отношение на предоставянето на
услугите за колективно финансиране уведомяванията и докладванията по чл. 15, параграф
3 и чл. 16, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2020/1503 се извършват до комисията.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
§ 3. В чл. 89в, ал. 1 числото „3 000 000“ се
заменя с „8 000 000“.
§ 4. В чл. 89г, ал. 1 числото „3 000 000“ се
заменя с „8 000 000“.
§ 5. В чл. 89ц абревиатурата „ЕОЦКП“ се
заменя с „Европейския орган за ценни книжа
и пазари (ЕОЦКП)“.
§ 6. В чл. 89ч, ал. 2 думите „уволнение по
реда на“ се заменят с „наказание по“.
§ 7. В чл. 116б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се отменя.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, които управляват и представ
л яват п убличното дру жество, са длъж ни
да представят в комисията протокола от
заседанието на управителния орган на публичното дружество, обективиращ овластителните решения по чл. 114, ал. 2 и 3, в срок
4 работни дни от датата на провеждане на
заседанието.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 8. В чл. 116г, ал. 6 след думите „се прилагат“ се добавя „съответно“, а думите „чл. 116б“
се заменят с „чл. 116б, ал. 1 и 4“.
§ 9. Създава се нов дял четвърти „Колективно финансиране“ с глава тринадесета
„Колективно финансиране“ с чл. 164 – 179:
„ Д Я Л

Ч Е Т В Ъ Р Т И

КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

КОЛЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 164. По смисъла на тази глава:
1. „доставчик на услуги за колективно
финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2,
параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС)
2020/1503;
2. „дружество със специална цел“ е понятие
по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „р“ от
Регламент (ЕС) 2020/1503;
3. „инвеститор“ е понятие по смисъла на
чл. 2, параграф 1, буква „и“ от Регламент
(ЕС) 2020/1503;
4. „клиент“ е понятие по смисъла на чл. 2,
параграф 1, буква „ж“ от Регламент (ЕС)
2020/1503;
5. „компетентен орган“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „с“ от Регламент
(ЕС) 2020/1503;
6. „маркетингови съобщения“ е понятие
по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „о“
от Регламент (ЕС) 2020/1503;
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7. „неопитен инвеститор“ е понятие по
смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „к“ от
Регламент (ЕС) 2020/1503;
8. „опитен инвеститор“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „й“ от Рег
ламент (ЕС) 2020/1503;
9. „платформа за колективно финансиране“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1,
буква „г“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;
10. „предложение за колективно финансиране“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф
1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;
11. „прехвърлими ценни книжа“ е понятие
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти;
12. „проект за колективно финансиране“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1,
буква „л“ от Регламент (ЕС) 2020/1503;
13. „създател на проект“ е понятие по
смисъла на чл. 2, параграф 1, буква „з“ от
Регламент (ЕС) 2020/1503;
14. „траен носител“ е понятие по смисъла
на чл. 2, параграф 1, буква „п“ от Регламент
(ЕС) 2020/1503;
15. „услуги за колективно финансиране“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 1,
буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503.
Чл. 165. Тази глава не се прилага:
1. в случаите по чл. 1, параграф 2 от Рег
ламент (ЕС) 2020/1503;
2. за дялове на съдружници в капитала на
дружества с ограничена отговорност;
3. за акции, за прехвърлянето на които са
предвидени ограничения или условия.
Чл. 166. (1) Лицензирането и надзорът на
доставчиците на услуги за колективно финансиране се извършват съгласно Регламент
(ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по
прилагането им.
(2) Комисията взема решение за издаване
на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране или за отказ за издаване
на лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране, с изключение на случаите,
в които заявител е кредитна институция, при
условията на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази
глава и актовете по прилагането им.
(3) Комисията издава лиценз за предоставяне на услуги за колективно финансиране
на акционерно дружество или дружество с
ограничена отговорност със седалище и адрес
на управление на територията на Република
България, което отговаря на изискванията
на Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по
прилагането му.
(4) В 7-дневен срок от издаването на лиценза
по ал. 3 дружеството заявява за вписване в
предмета му на дейност в търговския регистър предоставянето на услуги за колективно
финансиране.
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(5) Агенцията по вписванията вписва в
търговския регистър правото да се извършват
услуги за колективно финансиране в предмета
на дейност на дружеството, след като є бъде
представен издаденият от комисията лиценз.
Чл. 167. (1) Доставчиците на услуги за колективно финансиране са длъжни по всяко
време да изпълняват организационните и
оперативните изисквания към тях съгласно
Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава и актовете по прилагането им.
(2) Членовете на управителния и на контролния орган, както и прокуристът на доставчик на услуги за колективно финансиране
отговарят по всяко време на изискванията по
чл. 12, параграф 2, буква „л“ и параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2020/1503.
(3) Членовете на управителния и на контролния орган на доставчик на услуги за
колективно финансиране, както и прокуристът, подлежат на одобряване от комисията
преди вписването им в търговския регистър,
а физическите лица, които представляват
юридически лица – членове на управителен
или контролен орган на доставчик на услуги
за колективно финансиране, подлежат на
одобряване от комисията преди определянето им за представители на юридическите
лица – членове на управителен или контролен
орган на доставчика на услуги за колективно
финансиране.
(4) За издаването на одобрението по ал. 3
доставчикът на услуги за колективно финансиране подава заявление до комисията с
приложени към него данни и документи по
чл. 12, параграф 2, буква „л“ и параграф 3
от Регламент (ЕС) 2020/1503 и актовете по
прилагането му.
(5) Когато представените данни и документи
са непълни или са необходими допълнителна
информация или доказателства за верността
на данните, заместник-председателят изпраща съобщение до доставчика на услуги за
колективно финансиране и определя срок за
отстраняване на установените непълноти и
несъответствия или за представяне на допълнителна информация и документи, който не
може да бъде по-кратък от един месец.
(6) Когато съобщението по ал. 5 не бъде
прието на посочения от заявителя адрес за
кореспонденция, срокът за представянето
на данните, документите и допълнителната
информация по ал. 5 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.
(7) Комисията по предложение на заместник-председателя се произнася в едномесечен
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срок от подаването на заявлението, а когато
са били поискани допълнителни сведения и
документи – в едномесечен срок от получаването им, съответно от изтичането на срока
по ал. 5.
(8) Комисията може да откаже да издаде
одобрение по ал. 3, ако някое от лицата не
отговаря на изискванията на чл. 12, параграф
2, буква „л“ и параграф 3 от Регламент (ЕС)
2020/1503 или ако с дейността си или с влиянието си върху вземането на решения може
да навреди на сигурността на доставчика на
услуги за колективно инвестиране или на
неговите операции.
(9) Алинеи 3 – 8 не се прилагат за членове
на управителен и на контролен орган, както
и прокурист на доставчик на услуги за колективно финансиране, които заемат длъжност
като член на управителен или контролен
орган или прокурист, за което са получили
одобрение от комисията или от Българската
народна банка по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за кредитните
институции и Закона за платежните услуги
и платежните системи.
Чл. 168. (1) Лице, което притежава 20 на
сто или повече от дяловия капитал или от
правата на глас в доставчик на услуги за колективно финансиране, трябва по всяко време
да отговаря на изисквания на чл. 12, параграф
3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2020/1503.
(2) Лицата, които са взели решение да придобият 20 на сто или повече дялово участие
в доставчик на услуги за колективно финансиране, уведомяват писмено комисията преди
придобиването и предоставят документите
съгласно чл. 12, параграф 3, буква „а“ от
Регламент (ЕС) 2020/1503.
Чл. 169. Заместник-председателят в съответствие с чл. 15, параграф 2 от Регламент
(ЕС) 2020/1503 определя честотата и задълбочеността на оценката на спазването от
доставчиците на услуги за колективно финансиране на задълженията им по посочения
регламент, като за целта може да извършва
или да оправомощава длъжностни лица на
комисията да извършват проверки на място.
Чл. 170. (1) Основният информационен документ за инвестицията по чл. 23 от Регламент
(ЕС) 2020/1503 се изготвя на български език.
(2) Когато доставчик на услуги за колективно финансиране рекламира предложение за
колективно финансиране чрез маркетингови
съобщения в Република България, основният
информационен документ за инвестицията се
предоставя на разположение на български език.
Чл. 171. (1) Членовете на управителния
орган и на контролния орган на създателя на
проекта за колективно финансиране и неговият
прокурист отговарят солидарно за вредите,
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причинени от неверни, заблуждаващи или
непълни данни в основния информационен
документ за инвестицията или негов превод,
както и при липса на ключова информация,
необходима на инвеститорите при вземането
на решение дали да финансират проекта за
колективно финансиране. Лицата по чл. 18
от Закона за счетоводството отговарят солидарно с лицата по изречение първо за вреди,
причинени от неверни, заблуждаващи или
непълни данни във финансовите отчети на
създателя на проекта. Когато в основния
информационен документ за инвестицията е
включена информация от одитирани финансови отчети, регистрираният одитор отговаря
за вредите, причинени от одитираните от него
финансови отчети.
(2) В основния информационен документ
за и н вес т и ц и я та се посоч ват и мената и
длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление на лицата
по ал. 1, които декларират, че, доколкото
им е известно, съдържащата се в основния
информационен документ за инвестицията
информация е вярна и пълна.
Чл. 172. (1) Членовете на управителния и
на контролния орган на доставчика на услуги
за колективно финансиране, който предоставя индивидуално управление на портфейл
от заеми и неговият прокурист, отговорни
за информацията, съдържаща се в основния
информационен документ за инвестицията
на ниво платформа, отговарят солидарно за
вредите, причинени от неверни, заблуждаващи
или непълни данни в основния информационен
документ за инвестицията на ниво платформа
или негов превод.
(2) В основния информационен документ за
инвестицията на ниво платформа се посочват
имената и длъжността, съответно наименованието, седалището и адресът на управление
на лицата по ал. 1, които декларират, че,
доколкото им е известно, съдържащата се в
основния информационен документ за инвестицията на ниво платформа информация
е вярна и пълна.
Чл. 173. Маркетинговите съобщения на
доставчиците на услуги за колективно финансиране са на български език.
Чл. 174. (1) Комисията може да упражни
правомощията по чл. 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503 при спазване на чл. 30,
параграф 3 от същия регламент, за да осигури спазването на разпоредбите на Регламент
(ЕС) 2020/1503, тази глава и/или актовете по
прилагането им.
(2) Физическо или юридическо лице, което
предоставя информация на комисията в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/1503, тази
глава и/или актовете по прилагането им, не
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извършва нарушение на ограниченията за
оповестяване на информация, наложени по
силата на договор или на законови, подзаконови или административни разпоредби, и това
лице не носи отговорност от каквото и да
било естество, свързана с това уведомяване.
Чл. 175. (1) При осъществяване на своите
правомощия по Регламент (ЕС) 2020/1503,
тази глава и/или актовете по прилагането
им, както и за целите на посочения регламент комисията си сътрудничи с ЕОЦКП и
с компетентните органи на другите държави
членки, както и с компетентните органи,
отговарящи за надзора над дейност, извършвана от доставчик на услуги за колективно
финансиране, която е различна от дейностите,
обхванати от лиценза по чл. 12 от Регламент
(ЕС) 2020/1503.
(2) При осъществяване на надзор за спазване на изискванията на чл. 6, 20 и 24 от Рег
ламент (ЕС) 2020/1503 комисията, съответно
заместник-председателят, обменя информация
и си сътрудничи с Българската народна банка. За целите на изречение първо комисията,
съответно заместник-председателят, може да
изисква мотивирано становище от Българската
народна банка, което се предоставя в срок от
един месец от получаване на искането.
Чл. 176. В случаите по чл. 37, параграф 2
о т Регламен т (ЕС) 2020/1503 ком иси я та
предприема подходящи мерки по чл. 175 и/
или чл. 212а 2 за защита на инвеститорите и
уведомява Европейската комисия и ЕОЦКП.
Чл. 177. (1) Доставчиците на услуги за колективно финансиране създават и прилагат
подходящи вътрешни процедури, за да може
служителите им да подават съобщения за
нарушения по специален, самостоятелен и
независим комуникационен канал за приемане на съобщения за извършени нарушения
или за наличие на основателни съмнения за
извършени или предстоящо извършване на
нарушения на Регламент (EС) 2020/1503, тази
глава и/или актовете по прилагането им.
(2) Лицата, работещи по трудово правоотношение, които са подали съобщение за
нарушение или срещу които е подадено съобщение за нарушение, имат право на защита
срещу дисциплинарно наказание по чл. 187,
ал. 2 от Кодекса на труда.
(3) С правилника на комисията по чл. 13,
ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов
надзор се определят процедури за работа със
съобщения за нарушения, които включват:
1. изискванията към комуникационния канал за приемане на съобщения за нарушения;
2. възможността за анонимно подаване на
съобщения за нарушения;
3. реда за разглеждане на съобщенията за
нарушения;
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4. вида, съдържанието и сроковете за осъществяване на обратна връзка за резултатите
от съобщението за нарушение, които лице,
подало съобщение, може да очаква след съобщаването;
5. режима на поверителност, приложим
за съобщения за нарушения, включително
описание на обстоятелствата, при които дан
ните на лицата, които подават съобщение за
нарушение, и на физическите лица, за които
се смята, че са отговорни за нарушенията,
може да бъдат разкрити.
Чл. 178. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, включително кредитните
институции, получили лиценз от Българската
народна банка за извършване на услуги за
колективно финансиране, спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2020/1503, тази глава
и актовете по прилагането им.
Чл. 179. Комисията може да определи с
наредба допълнителни изисквания във връзка
с прилагането на тази глава.“
§ 10. В чл. 212, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „с изключение на Регламент (ЕС)
2017/1129, глава шеста и актовете по прилагането им“ и запетаята след тях се заличават, а
след думите „актовете по прилагането му“ се
добавя „и/или приложимите актове на Европейския съюз, с изключение на глава шеста
и глава тринадесета на този закон, Регламент
(ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2020/1503 и
актовете по прилагането им“.
§ 11. Създава се чл. 212а 2:
„Чл. 212а 2 . (1) За да осигури спазването на
разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503,
глава тринадесета и/или актовете по прилагането им, комисията може да:
1. спре предложение за колективно финансиране за не повече от 10 последователни
работни дни за всеки отделен случай, когато
има основания за съмнение, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;
2. забрани или да спре маркетингови съобщения или да изиска от доставчиците на
услуги за колективно финансиране или от
третите страни, определени да изпълняват
функции във връзка с предоставянето на услуги
за колективно финансиране, да преустановят
или да спрат маркетингови съобщения за не
повече от 10 последователни работни дни за
всеки отделен случай, когато има основания
да се счита, че е налице нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;
3. забрани предложение за колективно
финансиране, когато установи, че е налице
нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, или
когато има основания за съмнение, че той ще
бъде нарушен;
4. спре или да изиска от съответния доставчик на услуги за колективно финансиране да
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спре предоставянето на услуги за колективно
финансиране за не повече от 10 последователни работни дни за всеки отделен случай,
когато има основания да се счита, че е налице
нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503;
5. забрани предоставянето на услуги за
колективно финансиране, когато установи,
че Регламент (ЕС) 2020/1503 е бил нарушен;
6. оповести факта, че доставчик на услуги
за колективно финансиране или трето лице,
определено да изпълнява функции във връзка
с предоставянето на услуги за колективно
финансиране, не изпълнява задълженията си;
7. оповести или да изиска от доставчика
на услуги за колективно финансиране или
от третото лице, определено да изпълнява
функции във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране, да оповести
цялата съществена информация, която може
да има отражение върху предоставянето на
услугата за колективно финансиране, за да
се гарантира защитата на инвеститорите или
гладкото функциониране на пазара;
8. спре или да изиска от доставчика на
услуги за колективно финансиране или от
третото лице, определено да изпълнява функции във връзка с предоставяне на услуги за
колективно финансиране, да спре предоставянето на услуги за колективно финансиране,
когато счита, че положението на доставчика
на услуги за колективно финансиране е такова,
че предоставянето на услугата за колективно финансиране би увредило интересите на
инвеститорите;
9. разпореди прехвърлянето на съществуващи договори на друг доставчик на услуги
за колективно финансиране, в случай че лицензът на доставчика на услуги за колективно
финансиране бъде отнет в съответствие с
чл. 17, параграф 1, първа алинея, буква „в“ от
Регламент (ЕС) 2020/1503 при съгласие между
клиентите и приемащия доставчик на услуги
за колективно финансиране;
10. забрани на член на управителния орган
на юридическото лице, който е отговорен за
нарушението, или на всяко друго физическо
лице, за което се смята, че носи отговорност
за нарушението, да изпълнява управленски
функции при доставчици на услуги за колективно финансиране.
(2) Когато установи, че лице е извършило
нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава
тринадесета и/или актовете по прилагането
им, както и когато се възпрепятства контролната дейност на комисията, комисията може
да задължи лицето да предприеме конкретни
мерки, необходими за предотвратяване и/или
отстраняване на нарушението, на вредните
последици от него или на опасността за интересите на инвеститорите, в определен от
нея срок.“
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(3) Когато установи, че кредитна институция – доставчик на услуги за колективно
финансиране, извършва дейността си в нарушение на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава
тринадесета и/или актовете по прилагането
им, комисията може да приложи мерките по
ал. 1 и 2. Комисията уведомява Българската
народна банка за прилагане на мярка спрямо
кредитна институция – доставчик на услуги
за колективно финансиране.
(4) Ком иси я та може да п р ед лож и на
Българската народна банка да отнеме разрешението на кредитна институция за извършване на дейност като доставчик на
услуги за колективно финансиране, когато
съответното лице системно нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2020/1503, глава
тринадесета и/или актовете по прилагането
им. Българската народна банка уведомява
комисията за решението си в срок от един
месец от получаването на предложението
на комисията.“
§ 12. В чл. 212б се създава ал. 3:
„(3) При прилагане на административните
мерки по чл. 212а 2 комисията отчита всички
обстоятелства, посочени в чл. 40, параграф 1
от Регламент (ЕС) 2020/1503.“
§ 13. В чл. 213, ал. 4, изречение първо
думите „чл. 212а, ал. 2, т. 2 и чл. 212а1“ се
заменят с „чл. 212а, ал. 2, т. 2, чл. 212а1 и
чл. 212а 2 “ и в изречение второ думите „по
чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 212а1“
се заменят с „по чл. 212а, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 1, чл. 212а1 и чл. 212а 2 “.
§ 14. В чл. 221 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „чл. 157а, ал. 7“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 166, ал. 4 и
чл. 168, ал. 1 и 2“;
б) в т. 3 след думите „чл. 149, ал. 5“ се пос
тавя запетая и се добавя „чл. 167, ал. 2 и 3“;
в) в т. 6 след думите „чл. 7, параграфи
1 – 11“ се добавя „и 12а“, след думите „чл. 14,
параграфи 1 и 2“ се поставя запетая и се
добавя „чл. 14а, параграфи 1 – 4“, а думите
„чл. 23, параграфи 1, 2, 3 и 5“ се заменят с
„чл. 23, параграфи 1, 2, 3, 3а и 5“;
г) създава се т. 7:
„7. член 3, 4 и 5, чл. 6, параграфи 1 – 6,
чл. 7, параграфи 1 – 4, чл. 8, параграфи 1 – 6,
чл. 9, параграфи 1 и 2, чл. 10, чл. 11, чл. 12,
параграф 1, чл. 13, параграф 2, чл. 15, параграф
3, чл. 16, параграф 1, чл. 18, параграфи 1 и 4,
чл. 19, параграфи 1 – 6, чл. 20, параграфи 1 и
2, чл. 21, параграфи 1 – 7, чл. 22, чл. 23, параграфи 2 – 13, чл. 24, 25, 26 и чл. 27, параграфи
1 – 3 от Регламент (ЕС) 2020/1503, се наказва
с глоба от 1000 до 500 000 лв.“
2. В ал. 2 се създава т. 7:
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„7. за нарушения по ал. 1, т. 7 – от 2000
до 1 000 000 лв.“
3. В ал. 6 думите „чл. 212а, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
т. 2 и 3 и чл. 212а1“ се заменят с „чл. 212а,
ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 и 3, чл. 212а1 и чл. 212а 2 “.
4. Създават се нови ал. 10 и 11:
„(10) За нарушения по ал. 1, т. 7 на юридическите лица се налага имуществена санкция
в размер от 10 000 до 500 000 лв. или до 2,5
на сто от общия годишен оборот в съответствие с последния изготвен годишен финансов
отчет, приет от управителния орган, или до
размера на ползата, извлечена вследствие на
нарушението, когато размерът на тази полза
може да бъде определен, а при повторно нарушение – от 20 000 до 1 000 000 лв. или до 5 на
сто от общия годишен оборот в съответствие
с последния изготвен годишен финансов отчет,
приет от управителния орган, или до двойния
размер на ползата, извлечена вследствие на
нарушението, когато размерът на тази полза
може да бъде определен.
(11) За нарушения по ал. 1, т. 7 на кредитните институции – доставчици на услуги
за колективно финансиране, заместник-председателят налага съответните имуществени
санкции, предвидени в този закон.“
5. Досегашната ал. 10 става ал. 12.
6. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 9 – 11“.
§ 15. В чл. 222а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 221 и чл. 221а“ се
заменят с „чл. 221, ал. 1, т. 1 – 6, ал. 2, т. 1 – 6,
ал. 4, 6, 8 и 9 и чл. 221а“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При определянето на вида и размера
на административните наказания по чл. 221,
ал. 1, т. 7, ал. 2, т. 7, ал. 10 и 11 заместник-председателят отчита обстоятелствата по чл. 40,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.“
§ 16. В чл. 223, ал. 3 думите „принудителните административни мерки“ се заменят с
„приложените принудителни административни мерки или наложените административни
наказания“.
§ 17. В глава двадесет и първа се създава
чл. 224:
„Чл. 224. (1) Комисията, съответно заместник-председателят, оповестява на интернет
страницата на комисията всяка приложена
п рин уди телна а дминист рат ивна м я рка и
всяко издадено наказателно постановление
за нарушаване на разпоредбите на Регламент
(ЕС) 2020/1503, глава тринадесета, както и на
актовете по прилагането им по реда и при
спазване на чл. 42 от Регламент (ЕС) 2020/1503
и чл. 223, ал. 2 и 4.
(2) Комисията, съответно заместник-председателят, взема решение по чл. 223, ал. 2, т. 3,
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когато мерките по чл. 223, ал. 2, т. 1 или 2 не
са достатъчни, за да се гарантира, че публикуването е пропорционално по отношение на
приложените принудителни административни
мерки или наложените административни наказания, които са от незначителен характер.“
§ 18. В § 1г, ал. 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 3:
„3. Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври
2020 г. относно европейските доставчици на
услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС)
2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (OB,
L 347/1 от 20 октомври 2020 г.).“
§ 19. В § 16 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 20. 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 и 25 от 2022 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „упълномощените съветници“ се добавя „и доставчиците на услуги за колективно финансиране“,
съюзът „и“ след думите „наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2015/760“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и Регламент (ЕС)
2020/1503 на Европейския парламент и на
Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно
финансиране на предприятията и за изменение
на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива
(ЕС) 2019/1937 (OB, L 347/1 от 20 октомври
2020 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2020/1503“.
2. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 24:
„24. е компетентен орган по прилагането
на Регламент (EС) 2020/1503 за доставчиците
на услуги за колективно финансиране, а също
така е и единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество
между компетентните органи, както и с Европейския орган за ценни книжа и пазари.“
3. В чл. 13, ал. 1:
а) в т. 36 думите „с изключение на случаите
по чл. 1, ал. 2, т. 6 от Закона за кредитните
институции, които са предоставени в изрична
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компетентност на Българската народна банка“
се заменят с „в случаите, предвидени в Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация“;
б) създава се т. 40:
„40. по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по
чл. 30 от Регламент (EС) 2020/1503 и прилага
принудителните административни мерки за
нарушения на Регламент (EС) 2020/1503.“
4. В чл. 15, ал. 1:
а) в т. 1 думите „31 – 34, 36 – 39“ се заменят
с „31 – 34, 36 – 40“;
б) в т. 6 и 7 след думите „колективно инвес
тиране“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация“, а
думите „и Регламент (ЕС) 2019/2088“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент
(EС) 2020/1503“;
в) в т. 16 след думите „Регламент (ЕС)
2019/2033“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (EС) 2020/1503“;
г) в т. 17:
аа) в буква „а“ думите „параграф 8“ се
заменят с „т. 8“;
бб) в буква „б“ думите „параграф 9“ се
заменят с „т. 9“;
д) точка 18 се изменя така:
„18. упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365:
а) за финансовите контрагенти по чл. 3,
т. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са
лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;
б) за нефинансовите контрагенти по чл. 3,
т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365;“
е) създава се т. 22:
„22. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент
(ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 2
и ал. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата
за секюритизация.“
5. В чл. 16, ал. 1:
а) в т. 15 след думите „Кодекса за застраховането“ се поставя запетая и се добавя „Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация“;
б) в т. 18 и 19 след думите „Кодекса за
заст раховането“ се поставя запета я и се
добавя „на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за
секюритизация“;
в) създава се т. 27:
„27. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент
(ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4,
т. 1 от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.“
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6. В чл. 17, ал. 1:
а) в т. 11 след думите „социално осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „на Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация“;
б) в т. 12 след думите „Кодекса за социално осигуряване“ се поставя запетая и се
добавя „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“;
в) в т. 13 след думите „социално осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „в Закона
за дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация“;
г) създава се т. 21:
„21. упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент
(ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4,
т. 3 от Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.“
7. В чл. 17а, ал. 8 думите „уволнение по
реда на“ се заменят с „наказание по“.
8. В чл. 18, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 3 след думите
„Регламент (ЕС) 2019/2033“ се поставя запетая
и се добавя „Регламент (EС) 2020/1503“.
9. В чл. 19, ал. 2, т. 1 след думите „Регламент (ЕС) 2019/2033“ се поставя запетая и се
добавя „Регламент (EС) 2020/1503“.
10. В чл. 25:
а) в ал. 1 се създава т. 13:
„13. пред министъра на финансите, относно
сключените сделки с държавни ценни книжа.“;
б) създава се ал. 12:
„(12) Информацията, представляваща професионална тайна, предоставена от комисията
по реда на ал. 4 и 6, може да бъде разкривана
пред органите по ал. 1, т. 1 на съответната
държава членка или трета държава само след
изрично писмено съгласие на комисията.“
11. В чл. 30, ал. 1 се създава т. 24:
„24. доставчиците на услуги за колективно
финансиране.“
12. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) в раздел I, т. I:
аа) в текста преди таблицата на т. I след
думите „Регламент (ЕС) 909/2014“ се поставя
запетая и се добавя „Регламент (EС) 2020/1503“;
бб) в таблицата се създават редове 9 – 11:
„
9.

за лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги
за колективно финансиране

7 200 лв.

10. за отнемане на лиценз за извършване на дейност като доставчик
на услуги за колективно финансиране по искане на доставчика

3 900 лв.

11. за последващо издаване на одоб
рение на лице по чл. 167, ал. 3
от ЗППЦК

500 лв.

“
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б) в раздел II:
аа) в т. I се създава ред 43:

43. от доставчик на услуги за колективно финансиране
3 500 лв.

“
бб) в т. III се създават изречения второ
и трето: „Колективна инвестиционна схема,
организирана като договорен фонд, която се
състои от подфондове, не дължи такса по т. I,
ред 14. Доставчиците на услуги за колективно
финансиране, получили лиценз по Закона за
пазарите на финансови инструменти, Закона
за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежните системи, заплащат
такса за общ финансов надзор в пълен размер
по т. I, ред 43.“;
в) в таблицата в раздел III навсякъде думите
„3 000 000 евро“ се заменят с „8 000 000 евро“.
13. Навсякъде в закона думите „Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел
и дружествата за секюритизация“ се заменят
със „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“.
§ 21. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм. и доп., 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
и 25 от 2022 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 1, т. 10:
аа) в текста преди буква „а“ думите „различни от търговия за собствена сметка, със
стокови деривати или квоти“ се заменят с
„различни от търговия за собствена сметка,
свързани със стокови деривати или квоти“;
бб) в буква „а“ думите „и при условие че
основната им стопанска дейност не се състои
в предоставянето на инвестиционни услуги по
смисъла на този закон и Директива 2014/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Директива
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB, L
173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък
„Директива 2014/65/ЕС“, или дейност по чл. 2
от Закона за кредитните институции, съответно банкова дейност съгласно 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.), наричана по-нататък „Директива
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2013/36/ЕС“, или във функциониране като
маркет-мейкър по отношение на стоковите
деривати“ се заличават;
вв) създава се нова буква „б“:
„б) тези лица не са част от група, чиято
основна стопанска дейност се състои в предоставянето на инвестиционни услуги по
смисъла на този закон и Директива 2014/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
15 май 2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Директива
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB,
L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-нататък „Директива 2014/65/ЕС“, извършването
на някоя от дейностите по чл. 2 от Закона за
кредитните институции, съответно банкова
дейност съгласно 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.), наричана по-нататък „Директива 2013/36/ЕС“, или
във функционирането като маркет-мейкър по
отношение на стоковите деривати;“
гг) досегашната буква „б“ става буква „в“;
дд) досегашната буква „в“ става буква „г“
и се изменя така:
„г) тези лица уведомяват комисията по
искане на заместник-председателя на каква
база са преценили, че дейността им по основния текст на тази точка е допълнителна към
основната им стопанска дейност;“
б) в ал. 7, в изречение второ след думите
„Към уведомлението“ се добавя „по ал. 1,
т. 10, буква „г“;
в) създава се нова ал. 10:
„(10) За целите на ал. 1, т. 10, в критериите
за това кога една дейност следва да се счита
за допълнителна спрямо основната стопанска
дейност на групово равнище се вземат предвид
следните елементи:
1. да л и нет ната ос тат ъч на ном и на л на
експозиция на стокови деривати или квоти
за емисии или техни деривати за паричен
сетълмент, търгувани в Европейския съюз,
с изключение на стокови деривати, квоти за
емисии или техни деривати, търгувани на
място на търговия, е под годишен праг от 3
милиарда евро, или
2. дали капиталът, използван от групата,
към която принадлежи субектът, е разпределен
предимно за основната стопанска дейност на
групата, или
3. дали обемът на дейностите, посочени в
ал. 1, т. 10, не надвишава общия размер на
другите дейности по търгуване на групово
равнище.“;
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г) създават се ал. 11 и 12:
„(11) Дейностите, посочени в ал. 10, се
разглеждат на групово равнище.
(12) В посочените в ал. 10 елементи не се
включват:
1. сделките между членове на групата,
както е посочено в чл. 3 от Регламент (ЕС)
№ 648/2012, които служат за управление на
ликвидността или риска в рамките на групата;
2. сделките със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати, за които
обективно може да бъде измерено, че водят
до намаляване на рисковете, пряко свързани
с търговската дейност или финансиращата
дейност;
3. сделките със стокови деривати или квоти
за емисии или техни деривати, сключени за
изпълнение на задълженията за осигуряване
на ликвидност на място на търговия, когато
такива задължения се изискват от регулаторните органи в съответствие с правото
на Европейския съюз или с националните
законови, подзаконови и административни
разпоредби или от местата на търговия.“;
д) досегашната ал. 10 става ал. 13.
2. В чл. 9 се създава ал. 6:
„(6) Инвестиционните посредници могат да
предоставят услуги за колективно финансиране, ако са получили лиценз при условията и
по реда на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври
2020 г. относно европейските доставчици на
услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС)
2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (OB,
L 347/1 от 20 октомври 2020 г.).“
3. В чл. 13, ал. 1 думите „орган на инвестиционния посредник“ се заменят с „орган на
инвестиционния посредник и лицата, които
управляват дейността му“ и се поставя запетая.
4. В чл. 14, ал. 1 думите „орган на инвестиционния посредник“ се заменят с „орган
на инвестиционния посредник и лица, които
управляват дейността му“ и се поставя запетая.
5. В чл. 15:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„Изречение първо се прилага съответно и за
лицата по чл. 13, ал. 7.“;
б) в ал. 8 след думите „инвестиционния
посредник“ се поставя запетая и се добавя
„както и на лицата, които управляват дейността му“.
6. В чл. 70 се създава ал. 4:
„(4) Инвестиционният посредник се освобождава от изискванията, посочени в ал. 2 и 3,
когато предоставяната от него инвестиционна
услуга е свързана с облигации без друг внедрен
дериват освен клауза „make-whole“ или когато
финансовите инструменти се предлагат или
разпространяват изключително на приемливи
насрещни страни.“
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7. Създава се чл. 70а:
„Проучване
Чл. 70а. (1) Предоставянето на проучвания
от трети страни на инвестиционни посредници, предоставящи управление на портфейл
или други инвестиционни или допълнителни
услуги на клиенти, трябва да се счита за изпълнение на задълженията по чл. 70, ал. 1, ако:
1. преди предоставянето на услугите по
изпълнение или по извършване на проучвания
е сключено споразумение между инвестиционния посредник и доставчика на проучването, в което се посочва кои части от всички
комбинирани такси или съвместни плащания
за услуги по изпълнение и за проучвания се
отнасят до проучванията;
2. инвестиционният посредник информира клиентите си за съвместните плащания
за услуги по изпълнение и за проучвания,
извършени към трети страни, предоставящи
проучвания, както и
3. проучванията, за които се начисляват
комбинираните такси или се извършва съвместното плащане, засяга емитенти, чиято пазарна капитализация за периода от 36 месеца,
предхождащи предоставянето на проучването,
не надвишава левовата равностойност на
1 милиард евро, въз основа на котировките в
края на годината за годините, когато ценните
им книжа са или са били допуснати до търговия на регулиран пазар или въз основа на
собствения капитал за финансовите години,
когато ценните им книжа не са или не са били
допуснати до търговия на регулиран пазар.
(2) За целите на ал. 1 понятието „проучване“ обхваща проучвателни материали или
услуги, засягащи един или няколко финансови
инструмента или други активи, или емитентите
или потенциалните емитенти на финансови
инструменти, или като обхващащо проучвателни материали или услуги, тясно свързани
с конкретен сектор или пазар, така че да
осигурява информация за мнение относно
финансови инструменти, активи или емитенти
в този сектор или пазар. Проучването включва
и материали или услуги, които изрично или
косвено препоръчват или подсказват инвестиционна стратегия и предоставят обосновано
становище относно настоящата или бъдещата
стойност или цена на финансови инструменти
или активи, или съдържат друг вид анализ и
оригинални гледни точки и достигат заключения въз основа на нова или съществуваща
информация, които могат да се използват за
информиране във връзка с инвестиционна
стратегия, да бъдат релевантни и да са в състояние да добавят стойност към решенията
на инвестиционния посредник от името на
клиентите, на които се начисляват суми за
това проучване.“
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8. В чл. 71:
а) създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Когато споразумението за покупка или
продажба на финансов инструмент се сключва
чрез средства за комуникация от разстояние,
които възпрепятстват предварителното предоставяне на информацията за разходите и
таксите, инвестиционният посредник може
след сключването на сделката и без неоправдано забавяне да предостави тази информация в електронен формат или на хартия, при
поискване от непрофесионален клиент, ако
са изпълнени следните условия:
1. клиентът се е съгласил да получи информацията без ненужно забавяне след сключването на сделката;
2. инвестиционният посредник е предоставил на клиента възможността да отложи
сключването на сделката до получаване на
информацията.
(8) В допълнение към изискванията на ал. 7
се изисква от инвестиционния посредник да
предостави на клиента възможност да получи информацията за разходите и таксите по
телефона преди сключването на сделката.“;
б) досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „по ал. 2 – 6“ се заменят с „по ал. 2 – 8“;
в) създават се ал. 10 – 12:
„(10) Инвестиционните посредници предоставят на своите клиенти или потенциални
клиенти цялата изискуема по силата на този
закон информация в електронен формат, освен
когато клиентът или потенциалният клиент е
непрофесионален такъв и е поискал да получава информацията на хартиен носител, като в
такъв случай информацията му се предоставя
безплатно на хартиен носител.
(11) Инвестиционните посредници уведомяват своите непрофесионални клиенти или
потенциални непрофесионални клиенти, че
имат възможност да получават информацията
на хартиен носител.
(12) Инвестиционните посредници уведомяват съществуващите си непрофесионални
к лиенти, които полу чават информацията,
предоставянето на която се изисква по силата на този закон, на хартиен носител, че ще
започнат да я получават в електронен формат,
най-малко осем седмици преди да започнат да
я изпращат в такъв формат. Инвестиционните
посредници уведомяват тези съществуващи
непрофесионални клиенти, че имат избор – да
продължат да получават информацията на
хартиен носител или да започнат да я получават в електронен формат. Инвестиционните
посредници уведомяват съществуващите си
непрофесионални клиенти, че ако в рамките
на този осемседмичен период не поискат да
продължават да получават информацията на
хартиен носител, тя автоматично ще започне
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да им се предоставя в електронен формат.
Инвестиционните посредници могат да не
уведомяват съществуващите си непрофесионални клиенти, които вече получават информацията, предоставянето на която се изисква
в електронен формат съгласно този закон.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 1 – 7“ се заменят с „ал. 1 – 9“.
9. В чл. 78:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Когато инвестиционният посредник
предоставя инвестиционни съвети или извършва управление на портфейл и тези услуги
обхващат замяна на финансови инструменти,
той получава необходимата информация за
инвестициите на клиента и анализира разходите и ползите от замяната на финансовите
инструменти. Когато предоставя инвестиционни съвети, инвестиционният посредник
уведомява клиента дали ползата от замяната
е по-голяма от свързаните с нея разходи.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6;
в) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
навсякъде думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 8.
10. Създава се чл. 79а:
„Услуги, предоставяни на професионалните
клиенти
Чл. 79а. (1) Изискванията на чл. 71, ал. 2,
т. 4 не се прилагат за услугите, предоставяни
на професионални клиенти, с изключение на
услугите за инвестиционни съвети и управление на портфейл.
(2) Изискванията в чл. 78, ал. 5 и в чл. 85,
ал. 1 не се прилагат за услугите, предоставяни
на професионални клиенти, освен ако тези
клиенти заявят пред инвестиционния посредник в електронен формат или на хартия, че
желаят да се ползват от предвидените в тези
разпоредби права.
(3) И н вес т и ц ион н и я т пос ред н и к вод и
регистър на комуникацията с к лиентите,
посочена в ал. 2.“
11. В чл. 85:
а) алинеи 2, 3 и 4 се отменят;
б) алинея 7 се отменя;
в) създават се ал. 10, 11, 12 и 13:
„(10) Всяко място на търговия и систематичен участник предоставят безплатно на
обществеността информация за качеството
на изпълнение на нарежданията на мястото
на търговия, съответно на тези, сключени от
инвестиционния посредник в качеството му
на систематичен участник, когато предмет
на тези сделки са финансови инструменти,
подлежащи на задължението за търговия по
чл. 23 и 28 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
(11) Задължение по ал. 10 има и всяко място
на изпълнение по отношение на финансови
инструменти извън тези, които подлежат на
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задължението за търговия по чл. 23 и 28 от
Регламент (ЕС) № 600/2014.
(12) Информаци ята по а л. 10 вк лючва
данни за цената, разходите, скоростта на
изпълнение и вероятността за изпълнение за
отделните финансови инструменти.
(13) Съдържанието, форматът и периодичността на предоставяне на информацията по
ал. 10 – 12 се определят с Делегиран регламент
(ЕС) 2017/575 на Комисията от 8 юни 2016 г.
за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета относно
пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за данните, публикувани от местата за
изпълнение, относно качеството на изпълнение
на сделките (ОВ, L 87/152 от 31 март 2017 г.),
наричан по-нататък „Делегиран регламент
(ЕС) 2017/575“. Съдържанието и форматът на
информацията по ал. 6 се определят с Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията
от 8 юни 2016 г. за допълване на Директива
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване
от страна на инвестиционните посредници
на идентификационни данни на местата за
изпълнение, както и на информация относно
качеството на изпълнение (OB, L 87/166 от 31
март 2017 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) 2017/576“.“
12. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 71, ал. 1,
чл. 72, 73, 74, 77, 78, 82, 84, 85, 86 и 87“ се
заменят с „чл. 70, ал. 2 и 3, чл. 71, ал. 1 – 9,
чл. 72 – 74, чл. 77 – 79, чл. 82 и чл. 84 – 87“ и
се създава изречение второ: „Инвестиционният посредник в отношенията си с приемливи
насрещни страни действа честно, коректно
и професионално и предоставя информация,
която е коректна, ясна и не е подвеждаща,
като взема предвид характера и дейността на
приемливата насрещна страна.“
13. В чл. 99 се създава ал. 5:
„(5) Инвестиционният посредник се освобождава от изискванията, посочени в ал. 1 – 4,
когато предоставяната от него инвестиционна
услуга е свързана с облигации без друг внедрен
дериват освен клауза „make-whole“ или когато
финансовите инструменти се предлагат или
разпространяват изключително на приемливи
насрещни страни.“
14. В чл. 111 ал. 6 се изменя така:
„(6) Във връзка с правомощията на министъра на финансите по чл. 17а от Закона за
държавния дълг, в качеството му на компетентен орган по смисъла на чл. 32, параграф
1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г.
относно късите продажби и някои аспекти
на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L
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86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 236/2012“, комисията му
предоставя информация за сключените сделки
с държавни ценни книжа, получена на основание чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014,
рег ул ярно или при поиск ване, по начин,
определен в споразумение за сътрудничество
между двата органа.“
15. В чл. 128 се създава ал. 6:
„(6) Допълнителни изисквания към реда
и формата, в който се изготвят отчетите по
ал. 1, се определят с наредба.“
16. В чл. 158:
а) в ал. 3 думите „чл. 15, ал. 1 и ал. 3 – 7“
се заменят с „чл. 15, ал. 1 и ал. 3 – 8“, а думите „чл. 64, ал. 1 и ал. 3 – 7“ се заменят с
„чл. 64, ал. 1 и ал. 3 – 8“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Пазарният оператор поддържа подходящи и ефективни процедури за подаване на
вътрешни сигнали от служителите в пазарния
оператор по специален и независим канал
за действителни или възможни нарушения в
пазарния оператор.“
17. В чл. 192:
а) в ал. 1 думите „нетните позиции в деривати върху стоки, когато тези деривати се
търгуват на места на търговия“ се заменят
с „нетните позиции в търгуваните на места
за търговия деривати върху селскостопански
стоки и критични или значими стокови деривати“ и се създава изречение второ: „Стоковите
деривати се считат за критични или значими,
когато сборът от всички нетни позиции на
притежателите на крайни позиции се равнява
на размера на откритите им позиции и е наймалко 300 000 обособени открити позиции
средно за период от една година.“;
б) в ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая
и се добавя „без да се засяга разкриването
на цените на пазара за тази базова стока“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Ограниченията на позициите по ал. 1
не се прилагат за:
1. позиции, държани от нефинансов субект
или от негово име, които са обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко
свързани с търговската дейност на този нефинансов субект;
2. позиции, държани от финансов субект
или от негово име – като този субект е част
от предимно търговска група и действа от
името на нефинансов субект от предимно
търговската група, когато тези позиции са
обективно измерими като намаляващи рисковете, пряко свързани с търговската дейност
на този нефинансов субект;
3. позиции, държани от финансови и нефинансови контрагенти, които са обективно
измери м и к ат о п роиз т и ча щ и о т сдел к и,
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сключени в изпълнение на задълженията за
осигуряване на ликвидност на място на търговия, както е посочено в чл. 5, ал. 12, т. 3;
4. всякакви други ценни книжа по смисъла на § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителните
разпоредби, които се отнасят до стока или
базова стока, както са посочени в чл. 4, т. 10.“;
г) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) С решението по ал. 1 комисията при
спазване на изискванията по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591 определя
лимити на позициите за търгувани на места
на търговия критични или значими стокови
деривати, деривати върху селскостопански
стоки и икономически еквивалентни на тях
извънборсови деривати по смисъла на чл. 6
от Делегиран регламент (ЕС) 2017/591.“;
е) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думите „при наличието на“ се добавя
„значителна промяна на пазара, включително“,
а думите „както и при наличието на друга
значителна промяна на пазара“ и запетаята
след тях се заличават.
18. Член 195 се изменя така:
„Чл. 195. (1) Когато деривати върху селскостопански стоки с еднаква базова стока
и характеристика се търгуват в значителни
обеми на места за търговия в повече от една
държава членка или когато критични или
значими стокови деривати с еднаква базова
стока и характеристики се търгуват на места
на търговия в повече от една държава членка
и най-големият обем на търговия се извършва
на място на търговия в Република България,
комисията изпълнява функцията на централен
компетентен орган и определя ограничения за
единна позиция, която трябва да се прилага
при търговията с тези деривати.
(2) Комиси ята за финансов надзор по
предложение на заместник-председателя определя ограниченията за единната позиция,
съответно променя определените ограничения,
след консултация с компетентните органи от
другите държави членки, където се намират
местата за търговия, на които тези деривати
за селскостопански стоки се търгуват в значителен обем или на които се търгуват тези
критични или значими стокови деривати.
(3) Комисията за финансов надзор, когато
счита, че ограниченията за единната позиция
в деривати, търгувани в Република България,
са определени в нарушение на изискванията на Директива 2014/65/ЕС от съответния
централен компетентен орган, предоставя на
този орган в писмена форма изчерпателни и
подробни мотиви за становището си.“
19. В чл. 196, ал. 2 думите „лица, които
държат“ се заменят с „притежателите на“.
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20. В чл. 198, ал. 1:
а) в основния текст думите „които осигуряват“ се заменят с „включително осигурява“;
б) в т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително, когато е уместно, за
притежаваните чрез членове и участници
позиции в стокови деривати с еднаква базова
стока и характеристики, търгувани на други
места на търговия и в икономически еквивалентни извънборсови договори“;
в) в т. 3 думите „временно или постоянно“
се заличават;
г) в т. 4 думите „при необходимост и“ се
заличават.
21. В чл. 201 се създава ал. 5:
„(5) Докладването по ал. 1 – 4 на позициите не се прилага за всякакви други ценни
книжа по смисъла на § 1, т. 1, буква „в“ от
допълнителните разпоредби, които се отнасят
до стока или базова стока, както са посочени
в чл. 4, т. 10.“
22. В чл. 202 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инвестиционен посредник, който извършва сделки със стокови деривати, квоти
за емисии или деривати върху квоти за емисии извън място на търговия, предоставя на
комисията, ако тя изпълнява функциите на
централен компетентен орган, а когато няма
централен компетентен орган – на съответния
компетентен орган на друга държава членка,
където инструментите се търгуват, най-малко
веднъж дневно доклад с подробна разбивка на
позициите си в икономически еквивалентните
извънборсови деривати по смисъла на чл. 6 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/591, и когато
е уместно, в стокови деривати или квоти за
емисии или техните деривати, търгувани на
място на търговия.“
23. В чл. 276, ал. 15 след думите „инвестиционен посредник“ се поставя запетая и
се добавя „централен контрагент, централен
депозитар на ценни книжа“.
24. В чл. 290, ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 71, ал. 1 – 7“ се заменят с „чл. 71, ал. 1 – 12“ и думите „чл. 72, 73,
74, 78, 79, 80“ се заменят с „чл. 72 – 74, 78, 79,
чл. 79а, ал. 3, чл. 80“;
б) в т. 4 думите „чл. 96, 97, 99, 100“ се заменят с „чл. 96, 97, чл. 99, ал. 1 – 4, чл. 100“;
в) в т. 8 думите „на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно
късите продажби и някои аспекти на суапите
за кредитно неизпълнение (OB, L 86/1 от 24
март 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 236/2012“ и запетаята след тях се
заличават.
25. В чл. 294:
а) в ал. 1 думите „инвестиционен посредник
или в друг контрагент по чл. 15, ал. 1, т. 17
от Закона за Комисията за финансов надзор“
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се замен ят с „инвестиционен посредник,
централен контрагент, централен депозитар
на ценни книжа или нефинансов контрагент
по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365“;
б) в ал. 2 и 3 навсякъде думите „инвестиционен посредник или в друг финансов
контрагент по чл. 15, ал. 1, т. 17 от Закона
за Комисията за финансов надзор“ се заменят с „инвестиционен посредник, централен
контрагент, централен депозитар на ценни
книжа или нефинансов контрагент по чл. 3,
т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365“;
в) създава се ал. 4:
„(4) При определянето на административното наказание заместник-председателят
взема предвид обстоятелствата по чл. 23 от
Регламент (ЕС) 2015/2365.“
26. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 48 се изменя така:
„48. „Дериват и върх у селскостопанск и
стоки“ са договори за деривати, свързани с
продукти, изброени в чл. 1 и приложение I,
част I – XX и част XXIV/I към Регламент (ЕС)
№ 1308/2013, както и с продукти, изброени в
приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 г. относно общата организация
на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО)
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на
Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).“;
бб) създават се т. 95 – 98:
„95. „Замяна на финансови инструменти“
означава продажба на даден финансов инструмент и закупуване на друг финансов инструмент или упражняване на правото на промяна
на съществуващ финансов инструмент.
96. „Клауза „make-whole“ означава клауза,
която цели да защити инвеститора, като гарантира, че в случай на предсрочно обратно
изкупуване на облигация емитентът е длъжен
да плати на инвеститора, притежаващ облигацията, сума, равна на сбора от нетната
настояща стойност на оставащите купонни
плащания, очаквани до падежа, и размера на
главницата на облигацията, която подлежи
на обратно изкупуване.
97. „Електронен формат“ означава всеки
траен носител, който не е хартиен.
98. „Предимно търговска група“ означава
всяка група, чиято основна стопанска дейност
не е предоставянето на инвестиционни услуги
по смисъла на този закон, нито извършването
на някоя от посочените в приложение I към
Директива 2013/36/ЕС дейности, нито функционирането като маркет-мейкър по отношение
на стоковите деривати.“;
б) в § 2, ал. 1 се създава т. 10:
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„10. Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари
2021 г. за изменение на Директива 2014/65/ЕС
по отношение на изискванията за предоставяне
на информация, управлението на продуктите
и ограниченията на позициите и на директиви
2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на
тяхното приложение към инвестиционните
посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19
(ОВ, L 68/14 от 26 февруари 2021 г.).“
27. Навсякъде в закона пред думите „дружествата за секюритизация“ се добавя „за“.
§ 22. 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.,
бр. 12 и 21 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2:
а) създава се нова т. 17:
„17. дейност като доставчик на усл у ги
за колективно финансиране по смисъла на
Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския
парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г.
относно европейските доставчици на услуги
за колективно финансиране на предприятията
и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129
и на Директива (ЕС) 2019/1937 (OB, L 347/1
от 20 октомври 2020 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2020/1503“;“
б) досегашната т. 17 става т. 18.
2. В чл. 3а, ал. 9 след думите „е лицензирано“ се поставя запетая и се добавя „както
и лице, което предоставя кредити единствено
чрез платформа за колективно финансиране“.
3. В чл. 14, ал. 2 след думите „финансови
инструменти“ се добавя „или услуги за колективно финансиране“.
4. В чл. 15, ал. 6 след думите „чл. 2, ал. 2,
т. 9“ се добавя „или 17“.
5. В чл. 16, ал. 2 след думите „финансови
инструменти“ се добавя „или услуги за колективно финансиране“.
6. В чл. 56:
а) в ал. 1 се създава т. 4:
„4. инвеститори, предоставили заем по проект чрез доставчик на услуги за колективно
финансиране, с изключение на чуждестранните
доставчици, които извършват директно дейност на територията на Република България.“;
б) в ал. 2 думите „Лицата по ал. 1“ се
заменят с „Институциите по ал. 1, т. 1 – 3
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и доставчиците на услу ги за колективно
финансиране по ал. 1, т. 4“, а накрая думите
„по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1, т. 1 – 3 и
доставчиците на услуги за колективно финансиране по ал. 1, т. 4“;
в) в ал. 3 се създават т. 9 и 10:
„9. Служба „Военно разузнаване“ към министъра на отбраната;
10. Държавна агенция „Разузнаване“.“;
г) навсякъде в ал. 12 – 14 думите „ал. 1“
се заменят с „ал. 2“.
7. В чл. 56а:
а) в ал. 3 се създават т. 14 и 15:
„14. Служба ,,Военно разузнаване“ към
министъра на отбраната;
15. Държавна агенция „Разузнаване“.“;
б) в ал. 5 навсякъде думите „т. 8 – 13“ се
заменят с „т. 8 – 15“.
8. В чл. 103, ал. 10 след думите „Закона за
пазарите за финансови инструменти“ се добавя
„или за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране“
и се създава изречение второ: „Българската
народна банка отнема разрешението на кредитна институция за извършване на дейност
като доставчик на услуги за колективно финансиране и в случаите по чл. 17, параграф
1 от Регламент (ЕС) 2020/1503.“
§ 23. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за
секюритизация (обн., ДВ, бр. 21 от 2021 г.;
изм., бр. 25 от 2022 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 2 думите „ресорния заместник-председател“ се заменят с „ресорните заместникпредседатели“, а думите „определен съгласно
ал. 4 – 6 като компетентен орган по смисъла
на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402“ се
заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията упражнява правомощията
на компетентен орган по смисъла на чл. 29
от Регламент (ЕС) 2017/2402, с изключение
на случаите, в които ресорните заместникпредседатели, определени съгласно ал. 4 – 6,
упражняват правомощията на компетентен
орган.“
2. В чл. 19, ал. 5, изречение второ думите
„Уведомлението съдържа“ се заменят с „Освен
информация за банката-кредитор, уведомлението съдържа“.
3. В чл. 27 се създава ал. 13:
„(13) Не подлежат на одобрение по ал. 5
договорите с доставчици на комунално-битови
услуги, свързани с дейностите по поддръжка
и експлоатация на придобитите недвижими
имоти и със събирането на придобитите
вземания. Алинеи 6, 7 и 10 не се прилагат.“
4. В чл. 31 се създава ал. 8:

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

„(8) Дружеството със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими
имоти, представя на Комисията справка за
притежаваните от него и от неговите специализирани дружества по чл. 28, ал. 1 търговски
недвижими имоти в срок до 120 дни от края
на финансовата година, съответно до 60 дни
от края на всяко тримесечие, в електронен
вид по образец, определен от заместникпредседателя.“
5. В чл. 36:
а) в ал. 1 след думата „секюритизация“ се
добавя „трябва да отговарят на изискванията
на Регламент (ЕС) 2017/2402 и актовете по
прилагането му и“;
б) алинея 2 се отменя.
6. В чл. 39:
а) досегашният текст става ал. 1 и в него
след думата „стандартизирани“ се добавя
„традиционни“;
б) създава се ал. 2:
„(2) При опростени, прозрачни и стандартизирани балансови секюритизации инициаторът, първоначалният кредитор, спонсорът,
дружеството за секюритизация и агентът
за ОПС съответствие спазват насоките на
Европейския банков орган за еднообразно
тълкуване и прилагане на изискванията в
чл. 26б – 26д от Регламент (ЕС) 2017/2402.“
7. В чл. 55, ал. 1 думите „чл. 19 – 22 или
чл. 23 – 26“ се заменят с „чл. 19 – 22, чл. 23 – 26
или чл. 26а – 26д“.
8. В чл. 59, ал. 1, т. 3 думите „чл. 19 – 22
или чл. 23 – 26“ се заменят с „чл. 19 – 22,
чл. 23 – 26 или чл. 26а – 26д“.
9. В чл. 65, ал. 1:
а) в т. 1 думите „чл. 13, ал. 4 или 5“ се
заменят с „чл. 10, ал. 2 и 4, чл. 13, ал. 4 и 5“,
думите „чл. 18, ал. 1 – 4“ се заменят с „чл. 18,
ал. 2, 3, 6 и 7“ и думите „чл. 20, 25, 26 и чл. 27,
ал. 5, изречение първо“ се заменят с „чл. 20“;
б) в т. 2 думите „чл. 7, ал. 2 и 5 – 7“ се
заменят с „чл. 7, ал. 2, 5 и 7“ и думите „чл. 19,
ал. 1 и 4 – 6, чл. 22, ал. 1, 3, 4 и 6, изречение
второ, чл. 23, 24, чл. 27, ал. 6 и 8 – 10, чл. 29,
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 18, ал. 7, чл. 19,
ал. 5 и 6, чл. 23, чл. 24, чл. 25, чл. 27, ал. 7 и
10, чл. 29, ал. 2“;
в) в т. 3 след думите „чл. 5, ал. 2 – 4 и
6 – 10“ се поставя запетая и се добавя „чл. 18,
ал. 1“, думите „чл. 19, ал. 2“ се заменят с
„чл. 19, ал. 1, 2 и 4“ и думите „чл. 22, ал. 3,
чл. 27, ал. 1 и чл. 28“ се заменят с „чл. 22,
ал. 1, 3, 4 и ал. 6, изречение второ, чл. 26,
ал. 1, изречение първо, ал. 2, т. 2 и 3, ал. 3 и
4, чл. 27, ал. 1, ал. 5, изречение първо, ал. 6,
8 и 9, чл. 28, чл. 29, ал. 1 и ал. 3“.
10. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 10а:
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„§ 10а. Комисията за финансов надзор
приема наредби по прилагането на закона и
дава писмени указания относно прилагането
и тълкуването му, както и на актовете по
неговото прилагане.“
§ 24. В Закона за държавния дълг (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г.,
бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от
2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 43 и 98
от 2016 г., бр. 91 от 2017 г. и бр. 20 и 86 от
2018 г.) в глава четвърта се създава чл. 17в:
„Чл. 17в. (1) Професионална тайна е информацията, която министърът на финансите
придобива или създава за целите на правомощията му съгласно чл. 17а. Информацията
по изречение първо може да бъде използвана
само за изпълнение на правомощията на
министъра на финансите по прилагането на
Регламент (ЕС) № 236/2012.
(2) Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона
за защита на класифицираната информация.
(3) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публикуване или
оповестяване съгласно нормативен акт.
(4) Министърът на финансите и служителите на Министерството на финансите, които
имат достъп до такава информация, са длъжни
да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването му от длъжност,
съответно прекратяване на служебните им
правоотношения.
(5) Лицата по ал. 4 може да използват информацията, представляваща професионална
тайна, единствено за целите и при изпълнение на служебните си задължения. Тази
информация не може да се разгласява или
предоставя на други лица или органи освен
посочените в ал. 7.
(6) Ограниченията по ал. 5 не се прилагат,
ако информацията се предоставя в обобщен
вид, така че да не може да бъдат идентифицирани лицата, за които се отнася.
(7) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на
следните органи във връзка с изпълнението
на техните функции или задължения:
1. органите на съдебната власт – в случаите на образувано наказателно производство;
2. съда – в случаите на обжалване на административен акт на министъра на финансите,
издаден по реда на този закон;
3. Сметната палата – за целите на извършваните от нея одити на дейността;
4. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и/или на нейните органи;
5. органите на други държави членки, на
които е възложено задължение да упражня-
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ват надзор над предприятията от финансовия
сектор.
(8) Алинеи 1 – 7 се прилагат и в случаите
на информация, получена от компетентните
надзорни органи на други държави членки.“
§ 25. 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.,
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., бр. 13,
28, 44, 64, 104, 107 и 109 от 2020 г. и бр. 25 от
2022 г.) в чл. 187, ал. 2 след думите „отмяна
на Директива 2003/71/ЕО (OB, L 168/12 от 30
юни 2017 г.)“ се поставя запетая и се добавя
„Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския
парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г.
относно европейските доставчици на услуги
за колективно финансиране на предприятията
и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129
и на Директива (ЕС) 2019/1937 (OB, L 347/1
от 20 октомври 2020 г.)“.
§ 26. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44
и 87 от 2009 г., бр. 25, 59, 73 и 77 от 2010 г.,
бр. 39 и 92 от 2011 г., бр. 26, 53 и 82 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103
от 2017 г., бр. 15, 77 и 101 от 2018 г., бр. 17, 24,
83 и 101 от 2019 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 25
от 2022 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1,
т. 2 в т. 3 след думите „Закона за пазарите на
финансови инструменти“ се добавя „доставчик
на услуги за колективно финансиране“.
§ 27. В Закона за корпоративното подоходно
облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и
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доп., 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, 17 и 25 от 2022 г.) навсякъде пред
думите „дружествата за секюритизация“ се
добавя „за“.
§ 28. 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 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. 16, 18 и 25 от 2022 г.) в чл. 176, ал. 1,
т. 11, буква „а“ пред думите „дружествата за
секюритизация“ се добавя „за“.
§ 29. В За кона за а д м и н ис т рат и вн и 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.,
бр. 21 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.) в чл. 34,
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ал. 1, буква „в“ пред думите „дружествата за
секюритизация“ се добавя „за“.
§ 30. 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 и 25 от 2022 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 58а:
„Ч л. 58а. (1) Когато у п равл яващо и ли
инвестиционно дружество изготвя, предоставя, актуализира и превежда основен информационен документ по Регламент (ЕС)
№ 1286/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно
основните информационни док у мен т и за
пакети с инвестиционни продукти на дребно
и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (OB, L 352/1
от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1286/2014“, се смята, че
този документ отговаря на изискванията за
документа с ключова информация за инвеститорите съгласно чл. 57 – 59, чл. 63, ал. 1 и
чл. 131. В тези случаи комисията не изисква
изготвянето, предоставянето, актуализирането
и превода на документ с ключова информация
за инвеститорите.
(2) Алинея 1 се прилага съответно и когато
колективната инвестиционна схема се състои
от отделни подфондове и за всеки подфонд
е изготвен, предоставен, акт уа лизиран и
преведен отделен основен информационен
документ.“
2. В чл. 182, ал. 3 изречение трето се изменя
така: „Членове 56, 57, 58, 58а и 63 се прилагат
съответно.“
3. В чл. 264, ал. 8 думите „поднадзорни
лица, техни служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции“ се
заменят с „управляващи дружества или лица,
управляващи алтернативни инвестиционни
фондове“.
4. В чл. 264а, ал. 1 думите „на Европейския
парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г.
относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти
на дребно и основаващи се на застраховане
инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (OB,
L 352/1 от 9 декември 2014 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1286/2014)“ се заличават.
5. Създава се чл. 273в:
„Чл. 273в. (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в управляващо дружество
или в лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и което извърши или
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допусне извършването на нарушение на чл. 4
или 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва
с глоба от 5000 до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 10 000 000 лв.
(2) Управл яващо дру жество или лице,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, което извърши нарушение на чл. 4
от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с
имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв.,
а при повторно нарушение – от 20 000 до
10 000 000 лв.
(3) Управл яващо дру жество или лице,
управляващо алтернативни инвестиционни
фондове, което извърши нарушение на чл. 15
от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с
имуществена санкция от 20 000 до 80 000 лв.,
а при повторно нарушение – от 40 000 до
30 000 000 лв.
(4) При определянето на административното наказание замест ник-п редседател я т
взема предвид обстоятелствата по чл. 23 от
Регламент (ЕС) 2015/2365.“
6. В чл. 274, ал. 1 думите „чл. 273 и 273б“
се заменят с „чл. 273, 273б и 273в“.
7. В § 2 от допълнителните разпоредби се
създава т. 8:
„8. Директива (ЕС) 2021/2261 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември
2021 година за изменение на Ди рек т ива
2009/65/ЕО по отношение на използването
на основни информационни документи от
управляващите дружества на предприятия
за колективно инвестиране в прехвърлими
ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ, L 455/15 от 20
декември 2021 г.).“
8. Навсякъде думите „Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и
дружествата за секюритизация“ се заменят
със „Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация“.
§ 31. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 15 и 77
от 2018 г. и бр. 17, 83 и 94 от 2019 г.) в чл. 17,
ал. 1 думите „уволнение по реда на“ се заменят с „наказание по“.
§ 32. (1) Параграф 21, т. 11, буква „в“ влиза
в сила от 1 март 2023 г.
(2) Параграф 30, т. 1 и 2 влизат в сила от
1 януари 2023 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 24 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
3920
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УКАЗ № 167
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., приет от 47-ото Народно събрание на 28 юни 2022 г.
Издаден в София на 1 юли 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
(ДВ, бр. 18 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите
и трансферите на обща сума 18 247 722,1 хил. лв., както следва:
П О К А З АТ Е Л И
І.
1.
1.1.
2.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

18 247 722,1

Осигурителни приходи

9 534 340,3

Осигурителни вноски

9 534 340,3

Неданъчни приходи

2.1.

Приходи и доходи от собственост

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2.3.

Други приходи

3.

Сума
(хил. лв.)

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

144 774,7
5 600,0
22 944,7
116 230,0
-1 040,0

4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено
осигуряване

240 600,1

5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за
покриване на недостига от средства

8 329 047,0

“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите
и трансферите на обща сума 18 247 722,1 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

18 247 722,1

1.

Разходи

18 240 322,1

1.1.

Пенсии

15 506 924,3

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.1.2.

Пенсии за сметка на държавния бюджет

1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните
схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1.2.

Социални помощи и обезщетения

1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и
заетостта
1.3.1.

Разходи за персонал

15 266 174,3
239 550,0
1 200,0
2 285 653,8
447 553,5
92 005,4
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1.3.2.

Издръжка

1.3.3.

Платени данъци, такси и административни санкции

500,0

1.3.4.

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

150,6

1.3.5.

Капиталови разходи

1.3.6.

Други програми и дейности за осигуряване на заетост

1.4.

Отбрана и сигурност

2.

Предоставени трансфери

48 290,0

6 607,5
300 000,0
190,5
7 400,0

2.1.
На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2,
буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2.
на труд“

4 000,0

На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия

2.2.1.
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2.
За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

2.3.
На Министерския съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември
2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като
едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ – ЕАД, и за обезпечаване
на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0
“

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема бюд жета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума
14 038 110,4 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

14 038 110,4

1.

Разходи

14 038 110,4

1.1.

Пенсии

14 037 501,9

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.1.3.
Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните
схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
1.2.

Социални помощи и обезщетения

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

14 036 301,9
1 200,0
608,5
“

-7 422 885,4
“

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на
обща сума 1 172 134,3 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 172 134,3

1.

Разходи

1 172 134,3

1.1.

Пенсии

1 172 132,5

1.1.1.
1.2.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
Социални помощи и обезщетения

1 172 132,5
1,8
“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) П р и е м а д е ф и ц и т (и з л и ш ъ к) п о б ю д ж е т а н а ф о н д „ Пе н с и и з а л и ц а т а п о
чл. 69“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-342 200,0
“
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§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 239 550,0 хил. лв., както следва:
І.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

4.
Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено
осигуряване

239 550,0
239 550,0
“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 239 570,0 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

239 570,0

1.

Разходи

239 570,0

1.1.

Пенсии

239 550,0

1.1.2.
1.2.

Пенсии за сметка на държавния бюджет
Социални помощи и обезщетения

239 550,0
20,0
“

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и
трансферите на обща сума 76 943,6 хил. лв., както следва:
І.

РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

76 943,6

1.

Разходи

72 593,6

1.1.

Пенсии

57 739,9

1.1.1.

Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

1.2.

Социални помощи и обезщетения

2.

Предоставени трансфери

2.1.
На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от
Кодекса за социално осигуряване
2.2.
на труд“

На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия

2.2.1.
Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните
болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
2.2.2.
За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

57 739,9
14 853,7
4 350,0
350,0
4 000,0
3 000,0
1 000,0
“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

193 178,2
“

§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 8 436 781,7 хил. лв., както следва:
І.
2.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Неданъчни приходи

8 436 781,7
108 774,7

2.1.

Приходи и доходи от собственост

2.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

22 944,7

2.3.

Други приходи

80 230,0

3.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

-1 040,0

5.
Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за
покриване на недостига от средства

5 600,0

8 329 047,0
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(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на
обща сума 447 994,0 хил. лв., както следва:
І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
1.
Разходи
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и
заетостта
1.3.1.
Разходи за персонал
1.3.2.
Издръжка
1.3.3.
Платени данъци, такси и административни санкции
1.3.4.
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дей
ности
1.3.5.
Капиталови разходи
1.3.6.
Други програми и дейности за осигуряване на заетост
1.4.
Отбрана и сигурност
2.
Предоставени трансфери
2.3.
На Министерския съвет във връзка с Разпореждане № 5 от 22 декември
2021 г. за определяне на орган, който да упражнява правата на държавата като
едноличен собственик в капитала на „Български пощи“ – ЕАД, и за обезпечаване
на разходите за одит по чл. 92, ал. 4 от НПОС

447 994,0
447 744,0
447 553,5
92 005,4
48 290,0
500,0
150,6
6 607,5
300 000,0
190,5
250,0

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както
следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

7 988 787,7
“

§ 7. В чл. 10, т. 2 числото „392,57“ се заменя с „467“.
§ 8. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се изменя така:
„(2) Максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях,
за 2022 г. се определя, както следва:
1. от 1 януари до 30 юни – 1500 лв.;
2. от 1 юли до 30 септември – 2000 лв.;
3. от 1 октомври до 31 декември – 3400 лв.“
§ 9. Приложение № 4 към чл. 16 се изменя така:

„Приложение № 4
към чл. 16
Бюджет на Учителския пенсионен фонд
П О К А З АТ Е Л И
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
Данъчно-осигурителни приходи
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд
Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост
Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК и общински ценни книжа
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи
II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО
Текущи разходи
Издръжка
Други финансови услуги
Пенсии
Пенсии от Учителския пенсионен фонд
Добавки от Учителския пенсионен фонд
III. ТРАНСФЕРИ
IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)

Б Ю Д Ж ЕТ
2022 г.
105 452,3
100 282,0
100 282,0
5 170,3
5 170,3
5 170,3
0,0
0,0
83 760,3
83 760,3
29,1
29,1
83 731,2
19 735,5
63 995,7
0,0
21 692,0
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П О К А З АТ Е Л И
V. ФИНАНСИРАНЕ
Суми по разчети за поети осигурителни вноски
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)
Покупка на държавни ценни книжа
Получени погашения по държавни ценни книжа
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Наличност по сметка в началото на периода (+)
Наличност по депозити в началото на периода (+)
Остатък в БНБ към края на периода (-)
Наличност по депозити в края на периода (-)
§ 10. Приложение № 5 към чл. 17 се изменя така:

Б Ю Д Ж ЕТ
2022 г.
-21 692,0
0,0
-22 843,4
-48 000,0
25 156,6
1 151,4
26 563,6
25 000,0
-25 412,2
-25 000,0
“

„Приложение № 5
към чл. 17
КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2022 г.
П О К А З АТ Е Л И
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
1.
Приходи
1.1.
Осигурителни приходи
1.1.1.
Осигурителни вноски
1.2.
Неданъчни приходи
1.3.
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
2.
Получени трансфери от централния/държавния бюджет
IІ.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
1.
Разходи
1.1.
Пенсии
1.2.
Социални помощи и обезщетения
1.3.
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане
и заетостта
1.3.1.
Разходи за персонал
1.3.2.
Издръжка
1.3.3.
Платени данъци, такси и административни санкции
1.3.4.
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
1.3.5.
Капиталови разходи
1.3.6.
Други програми и дейности за осигуряване на заетост
1.4.
Отбрана и сигурност
2.
Предоставени трансфери
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
Наличности в началото на периода (+)
Наличности в края на периода (-)

Сума
(хил. лв.)
18 355 674,4
9 786 027,3
9 634 622,3
9 634 622,3
152 445,0
-1 040,0
8 569 647,1
18 336 239,2
18 328 839,2
15 590 655,5
2 290 243,8
447 749,4
92 136,2
48 355,1
500,0
150,6
6 607,5
300 000,0
190,5
7 400,0
19 435,2
-19 435,2
-27 394,1
7 958,9
119 223,2
-111 264,3
“
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Заключителни разпоредби
§ 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 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. 16, 18
и 25 от 2022 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се създават § 7ж и 7з:
„§ 7ж. (1) През 2022 г. пенсиите не се осъвременяват по чл. 100.
(2) Размерът, определен по реда на този
кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална
дата до 31 декември 2021 г., се увеличава от
1 юли 2022 г. с 10 на сто. След увеличението
по изречение първо в размера на пенсията
се включва сумата от 60 лева, изплащана
на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
(ДВ, бр. 1 от 2022 г.), и сумата по § 7, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2022 г., когато има такава.
(3) Размерът, определен по реда на този
кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална
дата до 31 декември 2021 г. по условията на
международен договор, по който Република България е страна, или на европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност, се увеличава от 1 юли
2022 г., както следва:
1. за пенсиите, които са определени само
за български осигурителен стаж – размерът се
увеличава с 10 на сто, след което към него се
включва сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския
съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
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Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2022 г., когато има такава;
2. за пенсиите, които са определени за
общ – български и за чуж д осигурителен
стаж – с 10 на сто се увеличава размерът на
пенсията за общия стаж, след което към него
се включва сумата от 60 лева, изплащана на
основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2021 г., и сумата
по § 7, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.,
когато има такава. От така получения размер
се изчислява размерът на пенсията, дължим
за българския осигурителен стаж.
(4) В размера, определен по реда на този
кодекс към 30 юни 2022 г., на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална
дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., от
1 юли 2022 г. се включва сумата от 60 лева,
изплащана на основание Постановление № 479
на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2021 г.
(5) В размера на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата от 1
януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., определени
по условията на международен договор, по
който Република България е страна, или
на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност за
общ – български и чужд осигурителен стаж,
от 1 юли 2022 г. сумата от 60 лева, изплащана
на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.,
се включва към размера, определен за общия
стаж към 30 юни 2022 г. От така получения
размер се изчислява размерът на пенсията,
дължим за българския осигурителен стаж.
(6) Размерът на наследствените пенсии,
свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., се определя
от 1 юли 2022 г. по реда на този кодекс, от
увеличения размер по ал. 2, изречение първо,
на личната пенсия на починалото лице, след
което в размера на наследствената пенсия за
всеки наследник се включва сумата от 60 лева,
изплащана на основание Постановление № 479
на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета
на държавното обществено осигуряване за
2021 г. и сумата по § 7, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2022 г., когато има такава.
(7) Размерът на наследствените пенсии,
свързани с трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г. по условията
на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските
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регламенти за координация на системите за
социална сигурност, от 1 юли 2022 г. се определя, както следва:
1. от увеличения с 10 на сто размер на личната пенсия на починалото осигурено лице,
когато същата е била определена само за български осигурителен стаж; от така получения
размер се изчислява наследствената пенсия за
всеки наследник и се включва сумата от 60
лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2022 г., когато има такава.
2. от увеличения с 10 на сто размер на
личната пенсия на починалото осигурено
лице, когато същата е била определена за
общ – български и чужд, осигурителен стаж;
от така получения размер се изчислява наследствената пенсия за всеки наследник за общия
осигурителен стаж на починалото осигурено
лице, към която се включва сумата от 60
лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2022 г., когато има такава; от
получения размер се определя дължимата за
българския осигурителен стаж на починалото
осигурено лице наследствена пенсия.
(8) В размера на наследствените пенсии,
отпуснати с начална дата от 1 януари 2022 г.
до 30 юни 2022 г., определен по реда на този
кодекс към 30 юни 2022 г., от 1 юли 2022 г.
се включва сумата от 60 лева, изплащана на
основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
(9) Наследствените пенсии, свързани с
трудова дейност, отпуснати с начална дата
от 1 януари до 30 юни 2022 г. по условията
на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност за общ – български и
чужд, осигурителен стаж, от 1 юли 2022 г.,
се определят, като сумата от 60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителен трансфер по бюджета на
държавното обществено осигуряване за 2021 г.,
се включва към наследствената пенсия на
всеки наследник, определена за общия стаж
на починалото осигурено лице, след което се
изчислява размерът на наследствената пенсия,
дължим за българския осигурителен стаж.
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(10) Размерът на намалението по чл. 69в,
ал. 2 от 1 юли 2022 г. за пенсиите по ал. 3,
определени за общ – български и чужд, осигурителен стаж, се изчислява върху увеличения
по реда на ал. 2, изречение първо, размер
на пенсията за общия стаж. Към намаления
размер на пенсията се включва сумата от 60
лева, изплащана на основание Постановление
№ 479 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава, след което
се изчислява размерът на пенсията, дължим
за българския осигурителен стаж.
(11) Размерът на намалението по чл. 69в,
ал. 2 от 1 юли 2022 г. за пенсиите, отпуснати
с начална дата от 1 януари 2022 г. до 30 юни
2022 г., определени по условията на международен договор, по който Република България
е страна, или на европейските регламенти за
координация на системите за социална сигурност за общ – български и чужд, осигурителен
стаж, се изчислява от размера на пенсията за
общия стаж. Към намаления размер на пенсията
се включва сумата от 60 лева, изплащана на
основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2021 г., след което
се изчислява размерът на пенсията, дължим
за българския осигурителен стаж.
(12) Размерът на добавката от Учителския
пенсионен фонд от 1 юли 2022 г. за пенсиите,
определени по условията на международен
договор, по който Република България е
страна, или на европейските регламенти за
координация на системите за социална сигурност се определя, както следва:
1. за пенсиите по ал. 3, т. 1 – върху увеличения по реда на ал. 2 размер на пенсията;
2. за пенсиите по ал. 3, т. 2 и ал. 5 – върху
увеличения размер на пенсията, дължима за
българския осигурителен стаж.
(13) Намалението по чл. 70, ал. 14 от 1 юли
2022 г. за пенсиите по ал. 3, т. 2 се изчислява
върху увеличения по реда на ал. 2, изречение
първо, размер на пенсията за общия стаж. Към
намаления размер на пенсията се включва
сумата от 60 лева, изплащана на основание
Постановление № 479 на Министерския съвет
от 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава,
след което се изчислява размерът на пенсията,
дължим за българския осигурителен стаж.
(14) Намалението по чл. 70, ал. 14 от 1 юли
2022 г. за пенсиите, отпуснати с начална дата
от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., опреде-
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лени по условията на международен договор,
по който Република България е страна, или
на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност за
общ – български и чужд, осигурителен стаж,
се изчислява върху размера за общия стаж.
Към намаления размер се включва сумата от
60 лева, изплащана на основание Постановление № 479 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., след което се изчислява
размерът на пенсията, дължим за българския
осигурителен стаж.
(15) Когато размерът на пенсията, определен
по реда на ал. 1 – 14, е:
1. под минималния размер за съответния
вид пенсия, определен в този кодекс, той се
приравнява на него, с изключение на пенсиите
по ал. 3, 5, 7 и 9;
2. по-голям от максималния размер по
§ 6, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., той
се приравнява на него.
(16) Когато размерът на пенсията, определен
по реда на ал. 3, 5, 7 и 9, е под минималния
размер за съответния вид пенсия, определен
по реда на този кодекс, той се приравнява на
него, както следва:
1. за пенсиите по ал. 3, определени само
за български осигурителен стаж – когато условията за придобиване право на пенсия са
изпълнени само с българския осигурителния
стаж; за определените за общ – български и
чужд, осигурителен стаж, приравняване на
минимален размер се извършва за общия стаж,
когато размерът на пенсията преди изчисляване на дължимата за българския осигурителен
стаж пенсия е по-малък от минималния;
2. за пенсиите по ал. 5, определени за
общ – български и чужд, осигурителен стаж,
приравняване на минимален размер се извършва за общия стаж, когато размерът на
пенсията преди изчисляване на дължимата
за българския осигурителен стаж пенсия е
по-малък от минималния;
3. за пенсиите по ал. 7, определени само
за български осиг у рителен ста ж – когато
условията за придобиване право на пенсия
на починалото осигурено лице са изпълнени
само с българския осигурителния стаж; за
определените за общ – български и чужд,
осиг у ри телен ста ж – когат о размерът на
наследствената пенсия преди изчисляване
на дължимата за българския осигурителен
стаж пенсия на наследника е по-малък от
минималния.
4. за пенсиите по ал. 9, определени за
общ – български и чужд, осигурителен стаж,
приравняване на минимален размер се извършва, когато размерът на наследствената
пенсия преди изчисляване на дължимата за
българския осигурителен стаж пенсия е помалък от минималния.
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(17) Когато пенсионерът получава повече
от една пенсия, от 1 юли 2022 г. сумата от 60
лева, изплащана на основание Постановление
№ 479 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г., и сумата по § 7, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., когато има такава, се включват
към една от изплащаните пенсии – тази, която
е най-голяма по размер.
(18) При отпускане на пенсия, свързана
с трудова дейност, с начална дата от 1 юли
2022 г. след изчисляването є по реда на този
кодекс се включва сума от 60 лв. при съответното прилагане на ал. 1 – 17.
§ 7з. (1) Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г.
включително, се преизчисляват от 1 октомври
2022 г. при съответното прилагане на чл. 70,
75 и 79, като:
1. средномесечният осигурителен доход
за страната, с който е отпусната пенсията,
се умножи с индивидуалния коефициент на
лицето към 30 септември 2022 г. и с продължителността на осигурителния стаж на лицето,
зачетен към 30 септември 2022 г., умножен
със съответния процент за годините и месеците осигурителен стаж, който е определен
съобразно действащото законодателство към
датата на отпускане на пенсията. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември
2007 г. включително, се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за
2007 г. – 398,17 лв. За пенсиите за инвалидност
поради трудова злополука и професионална
болест се вземат предвид коефициентите по
чл. 79, определени в действащото законодателство към датата на отпускане на пенсията.
2. определеният по реда на т. 1 размер на
пенсията се увеличава за всяка календарна
година, следваща годината на отпускане на
пенсията, с процент, който е равен на по-високия от процента на нарастване на осигурителния доход или процента на нарастване
на индекса на потребителските цени през
предходната календарна година. За пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември
2007 г. включително, размерът се увеличава
с процентите по изречение първо за всяка
календарна година след тази дата.
(2) Когато преизчисленият по ал. 1 размер
на пенсията и размерът є към 30 септември
2022 г. не са равни, пенсията се определя в
по-високия размер.“
§ 12. Законът влиза в сила от 1 юли 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 28 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
4052
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145
ОТ 29 ЮНИ 2022 Г.

за приемане на Наредба за изискванията към
преработените храни на зърнена основа и към
детските храни, предназначени за кърмачета
и малки деца
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена
основа и към детските храни, предназначени
за кърмачета и малки деца.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за изискванията към храните
на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета
с Постановление № 66 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 55 от 2004 г. и бр. 17 от 2018 г.).
2. Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели,
приета с Постановление № 248 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 107 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2007 г., бр. 84
от 2013 г. и бр. 17 от 2018 г.).
3. Наредбата за изискванията към храните
за нискоенергийни диети за намаляване на
телесното тегло, приета с Постановление № 252
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2007 г.
и бр. 17 от 2018 г.).
§ 2. Пос та новлен ие т о вл иза в си ла в
14-дневен срок от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“ с изключение на § 1,
т. 3, която влиза в сила от 27 октомври 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

НАРЕДБА

за изискванията към преработените храни
на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към състава, характеристиките и
етикетирането на преработените храни на
зърнена основа и на детските храни, предназначени да задоволят специфичните хранителни потребности на кърмачета и малки
деца в добро здраве, наричани по-нататък
„храни за деца“.
(2) Храните по ал. 1 са предназначени
за консумация от кърмачетата в периода на
отбиване от кърмене и от малки деца като
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допълнение към основната диета и/или за
постепенната им адаптация към обичайната
храна на възрастните хора.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. храните за кърмачета и преходните
храни по смисъла на чл. 2, параграф 2, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕС) № 609/2013
на Европейск и я парламен т и на Съвета
от 12 юни 2013 година относно храните,
предназначени за кърмачета и малки деца,
храните за специални медицински цели и
заместителите на целодневния хранителен
прием за регулиране на телесното тегло и за
отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета,
директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/
ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива
2009/39/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181 от 29
юни 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) № 609/2013“, и Делегиран регламент
(ЕС) 2016/127 на Комисията от 25 септември 2015 година за допълване на Регламент
(ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на специфичните
изисквания за състава и предоставянето на
информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето
на кърмачета и малки деца (ОВ, L 25 от
2 февруари 2016 г.);
2. напитки на млечна основа и подобни
продукти, предназначени за малки деца.
Чл. 3. Предлагането на пазара на преработени храни на зърнена основа и на детски
храни, предназначени за кърмачета и малки
деца, се допуска само когато отговарят на
изискванията на наредбата и на приложимите
изисквания на Регламент (ЕС) № 609/2013.
Чл. 4. Преработените храни на зърнена
основа са:
1. храни на зърнена основа, които са възстановени или преди употреба се възстановяват
с мляко или с други подходящи течности;
2. храни на зърнена основа с добавен високобелтъчен продукт, които са възстановени
или преди употреба се възстановяват с вода
или с друга подходяща течност, която не
съдържа белтък;
3. макаронени изделия, които се консумират
след приготвяне във вряща вода или в друга
подходяща течност;
4. сухари и бисквити, които са годни за
консумация директно или след добавка на
мляко, вода или друга подходяща течност.
Чл. 5. (1) Съставът на храните по чл. 4
трябва да отговаря на изискванията съгласно
приложение № 1.
(2) Съставът на детските храни, различни
от храните по чл. 4, трябва да отговаря на
изискванията съгласно приложение № 2.
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Чл. 6. Храните за деца трябва да се произвеждат от хранителни съставки, за които
общоприети научни данни са доказали, че са
подходящи за задоволяване на специфичните хранителни потребности на кърмачета и
малки деца.
Чл. 7. При производството на храни за
деца могат да се добавят само хранителните
вещества съгласно приложение № 3.
Чл. 8. (1) Храните за деца не трябва да
съдържат вещества в количества, които биха
могли да увредят здравето на кърмачетата и
на малките деца.
(2) Количеството на пестицидни остатъци
в храните за деца не трябва да надвишава
0,01 mg/kg готова за директна консумация
или приготвена по указанията на производителя храна. Количеството на пестицидните
остатъци се определя по стандартизирани
общоприети методи.
(3) Специфичните максимални нива на
количеството остатъци от някои пестициди
или пестицидни метаболити в храни за деца
се определят съгласно приложение № 4.
(4) Не се допуска използването на пестицидите, определени в приложение № 5, при
селскостопански продукти, предназначени за
производство на храни за деца.
(5) За целите на официалния контрол пестицидите, определени в:
1. таблица 1 на приложение № 5, не се
считат за използвани, когато количеството
остатъци от пестициди не е по-голямо от
0,003 mg/kg продукт; това ниво се приема
за граница за количествено определяне на
използваните аналитични методи;
2. таблица 2 на приложение № 5, не се
считат за използвани, когато количеството
остатъци от пестициди не е по-голямо от
0,003 mg/kg продукт.
(6) Количеството остатъци от пестициди,
определено в ал. 5, се отнася за продукта – готов за консумация или приготвен съгласно
указанията на производителя.
Чл. 9. При етикетирането на храните за
деца се спазват изискванията на Регламент
(ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2011 година за
предоставянето на информация за храните на
потребителите, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на Директива 87/250/ЕИО на Комисията,
Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива
1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета,
директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на
Комисията (OB, L 304 от 22 ноември 2011 г.)
и на Наредбата за предоставянето на инфор-
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мация на потребителите за храните, приета с
Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2021 г. (ДВ, бр. 25 от 2021 г.).
Чл. 10. (1) При етикетирането на храните
за деца се обявяват задължително и следните
данни:
1. възрастта, от която е подходящо да
започне да се консумира храната, като тази
възраст не може да бъде по-малка от 4 месеца;
2. информация за наличието или липсата на глутен в храната, когато тази храна е
предназначена за консумация от деца под
6-месечна възраст;
3. енергийната стойност, изразена в kJ и
kcal, и съдържанието на белтъци, мазнини
и въглехидрати като количество на 100 g
или 100 ml от продукта във вида, в който се
предлага на пазара, а където е подходящо – и
за определено количество от готовия за консумация продукт;
4. средното количество на всеки минерал
и на всеки витамин съобразно специфичните
им нива съгласно приложения № 1 и 2 на 100
g или 100 ml от продукта във вида, в който
се предлага на пазара, а където е подходящо – и за определено количество от готовия
за консумация продукт;
5. инструкция за начина на приготвяне на
храната, когато е необходимо, и забележка
относно важността за спазване на тази инструкция.
(2) Възрастта, от която е подходящо да
започне да се консумира храната, се определя
на базата на състава, консистенцията и други
специфични качества на храната за деца.
(3) При етикетирането на храните за деца
могат да се обявяват и следните данни:
1. средно количество хранителни вещества
съгласно приложение № 3 на 100 g или 100 ml
от продукта във вида, в който се предлага на
пазара, а където е подходящо – и за определено
количество от готовия за консумация продукт,
когато това не се изисква по ал. 1, т. 4;
2. съдържание на минерали и витамини, изразено като процент от референтните
стойности съгласно приложение № 6 на 100 g
или 100 ml от продукта във вида, в който се
предлага на пазара, а където е подходящо – и
за определено количество от готовия за консумация продукт; информацията се обявява,
при условие че съдържанието на минерали и
витамини е най-малко 15 на сто от референтните стойности съгласно приложение № 6;
3. за храните за деца, предназначени за
консумация от 4-месечна възраст, забележка,
че храната е подходяща за употреба от тази
възраст, освен когато лекар, фармацевт, медицински специалист с квалификация в областта
на майчиното и детското здравеопазване или
лице с квалификация в областта на храненето
е препоръчал друго.
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Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Кърмачета“ са деца на възраст до
12 месеца.
2. „Малки деца“ са деца на възраст от
12 месеца до 3 години.
3. „Остатъци от пестициди“ са остатъци
в храните за деца от продукти за растителна
защита съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита и за отмяна на директиви
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OB, L
309 от 24 ноември 2009 г.), включително техните метаболити или продуктите от тяхното
разграждане или реакция.
4. „Преработени храни на зърнена основа“ и
„детски храни“ са храни по смисъла на чл. 2,
параграф 2, букви „д“ и „е“ от Регламент (ЕС)
№ 609/2013.
§ 2. (1) С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/125/ЕО на
Комисията от 5 декември 2006 година относно преработени храни на зърнена основа
и детски храни за кърмачета и малки деца
(кодифицирана версия) (специално българско
издание, глава 15, том 18).
(2) С наредбата се осигурява прилагането
на Регламент (ЕС) № 609/2013.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 5 от Закона за храните.
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Изисквания към състава на преработените
храни на зърнена основа*
1. Съдържание на зърнени продукти
Преработените храни на зърнена основа
са приготвени предимно от един или повече
видове смлян зърнен продукт и/или нишестени кореноплодни.
Кол и чес т во т о на з ърнен и т е п род у к т и
и/или нишестените кореноплодни не трябва
да бъде по-малко от 25 на сто от сухото вещество на крайната смес.
2. Белтъци
2.1. За храните по чл. 4, т. 2 и 4 съдържанието на белтъци трябва да бъде не повече
от 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcаl).
2.2. За храните по чл. 4, т. 2 добавеният белтък трябва да бъде не по-малко от
0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcаl).
2.3. За бисквитите по чл. 4, т. 4, приготвени чрез добавяне на високобелтъчни храни и
представени като такива, добавеният белтък
трябва да бъде не по-малко от 0,36 g/100 kJ
(1,5 g/100 kcаl).
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2.4. Химичният индекс на добавения белтък
трябва да бъде равен най-малко на 80 на сто
от индекса на референтния белтък (казеина,
както е посочен в т. 2.5), или енергийнобелтъчният коефициент на белтъка в сместа
трябва да бъде равен най-малко на 70 на
сто от коефициента на референтния белтък.
Добавката на аминокиселини е допустима
единствено с цел повишаване на хранителната стойност на белтъчната смес и само в
съотношения, необходими за тази цел.
2.5. Аминокиселинен състав на казеина в
g/100 g белтък:
Аргинин

3,7

Цистин

0,3

Хистидин

2,9

Изолевцин

5,4

Левцин

9,5

Лизин

8,1

Метионин

2,8

Фенилаланин

5,2

Треонин

4,7

Триптофан

1,6

Тирозин

5,8

Валин

6,7

3. Въглехидрати
3.1. Когато се добавя захароза, фруктоза,
глюкоза, глюкозен сироп или мед към храните
по чл. 4, т. 1 и 4:
3.1.1. количеството добавени въглехидрати
от тези източници трябва да бъде не повече
от 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcаl);
3.1.2. количеството на добавената фруктоза трябва да бъде не повече от 0,9 g/100 kJ
(3,75 g/100 kcаl).
3.2. Когато се добавя захароза, фруктоза,
глюкозен сироп или мед към храните по
чл. 4, т. 2:
3.2.1. количеството на добавените въглехидрати от тези източници трябва да бъде не
повече от 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcаl);
3.2.2. количеството на добавената фруктоза
трябва да бъде не повече от 0,6 g/100 kJ (2,5
g/100 kcаl).
4. Мазнини
4.1. В храните по чл. 4, т. 1 и 4 съдържанието на мазнини трябва да бъде не повече
от 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcаl).
4.2. В храните по чл. 4, т. 2 съдържанието на мазнини трябва да бъде не повече от
1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcаl). Когато съдържанието на мазнини надхвърля 0,8 g/100 kJ (3,3
g/100 kcаl):
4.2.1. съдържанието на лауринова киселина трябва да бъде не повече от 15 на сто от
общото съдържание на мазнини;
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4.2.2. съдържанието на миристинова киселина трябва да бъде не повече от 15 на сто
от общото съдържание на мазнини;
4.2.3. съдържанието на линолева киселина (като глицериди = линолеати) трябва
да бъде не по-ниско от 70 mg/100 kJ (300
mg/100 kcаl) и не повече от 285 mg/100 kJ
(1 200 mg/100 kcаl).
5. Минерали
5.1. Натрий
Допуска се добавяне на натриеви соли към
преработените храни на зърнена основа само
по технологични съображения.
Съдържанието на натрий в преработените
храни на зърнена основа трябва да бъде не
повече от 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcаl).
5.2. Калций
5.2.1. В храните по чл. 4, т. 2 съдържанието на калций трябва да бъде не по-малко от
20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcаl).
5.2.2. В храните по чл. 4, т. 4, произведени с добавка на мляко (млечни бисквити) и
представяни като такива, количеството калций
трябва да бъде не по-малко от 12 mg/100 kJ
(50 mg/100 kcаl).
6. Витамини
6.1. За преработените храни на зърнена
основа количеството тиамин трябва да бъде
не по-малко от 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcаl).
6.2. За храните по чл. 4, т. 2 съдържанието
на витамини А и D трябва да отговаря на
следните изисквания:
На 100 kJ

На 100 kcаl

мини- макси- мини- максимум
мум
мум
мум
Витамин А
(µg РЕ)(1)

14

43

60

180

Витамин D
(µg)(2)

0,25

0,75

1

3

РЕ са всички трансретинол еквиваленти.
Като холекалциферол, от който 10 µg =
400 МЕ витамин D.
Тези ограничения се отнасят и за други
преработени храни на зърнена основа, когато
в тях са добавени витамини А и D.
7. Максимално допустими количества на
витамини, минерали и микроелементи**
(1)

(2)

Хранителни вещества

Максимално количество на 100 kcаl

Витамин А

180

Витамин E

3

Витамин D
Витамин С
Тиамин

(1)

(µg РЕ)
(mg α-TE)

3
12,5/25(2)

(µg)
(mg)

0,5

(mg)

Рибофлавин

0,4

(mg)

Ниацин

4,5

(mg НЕ)(3)

Витамин В 6

0,35

(mg)

ВЕСТНИК
Хранителни вещества
Фолиева киселина

С Т Р. 3 7
Максимално количество на 100 kcаl
50

(µg)

Витамин В12

0,35

(µg)

Пантотенова киселина

1,5

(mg)

Биотин

10

(µg)

Калий

160

Калций

(mg)

80/180 /
100 (5)

(mg)

Магнезий

40

(mg)

Желязо

3

(mg)

Цинк

2

(mg)

Мед

40

(µg)

Йод

35

(µg)

Манган

0,6

(mg)

(4)

α-TE е еквивалент на d-α-токоферол.
Стойността е приложима за храни, обогатени
с желязо.
(3)
НЕ са еквиваленти на ниацина = mg никотинова киселина + mg триптофан/60.
(4)
Стойността е приложима за храните по чл. 4,
т. 1 и 2.
(5)
Стойност та е прилож има за храните по
чл. 4, т. 4.
* Изискванията се отнасят за хранителните
вещества в продукта, готов за консумация и предлаган в този вид на пазара или приготвен съгласно
инструкциите на производителя.
** Изискванията се отнасят за хранителните
вещества в продукта, готов за консумация и предлаган в този вид на пазара или приготвен съгласно
инструкциите на производителя. Изключение от
това правило правят калият и калцият, стойностите
за които се отнасят за продукта във вида, в който
се предлага на пазара.
(1)

(2)

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
Изисквания към състава на детските храни,
различни от храните на зърнена основа*
1. Белтъци
1.1. Когато месо, риба, субпродукти или
други традиционни източници на белтък са
единствените съставки, обявени в наименованието на храната:
1.1.1. общото количество на обявените
месо, риба, субпродукт или други традиционни
белтъчни източници трябва да съставлява не
по-малко от 40 на сто от масата на готовата
храна;
1.1.2. всяко от количествата на обявените
месо, риба, субпродукт или друг традиционен
източник на белтък трябва да съставлява не
по-малко от 25 на сто от общата маса на
обявените белтъчни източници;
1.1.3. общото количество белтък от обявените източници трябва да бъде не по-малко
от 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcаl).
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1.2. Когато месото, рибата, субпродуктът
или други традиционни източници на белтък,
самостоятелно или в комбинация, се обявяват
на първо място в наименованието на храната,
независимо дали тя е представена, или не е
представена като ястие:
1.2.1. общото количество на обявените
месо, риба, субпродукт или други традиционни
белтъчни източници трябва да съставлява не
по-малко от 10 на сто от масата на готовата
храна;
1.2.2. всяко от количествата на обявените
месо, риба, субпродукт или друг традиционен
източник на белтък трябва да съставлява не
по-малко от 25 на сто от общата маса на
обявените белтъчни източници;
1.2.3. белтъкът от обявените източници
трябва да бъде не по-малко от 1 g/100 kJ
(4 g/100 kcаl).
1.3. Когато месото, рибата, субпродуктът
или други традиционни източници на белтък,
самостоятелно или в комбинация, се обявяват,
но не на първо място, в наименованието на
храната, независимо дали тя е представена,
или не е представена като ястие:
1.3.1. общото количество на обявените
месо, риба, субпродукт или други традиционни
белтъчни източници трябва да съставлява не
по-малко от 8 на сто от масата на готовата
храна;
1.3.2. всяко от количествата на обявените
месо, риба, субпродукт или друг традиционен
източник на белтък трябва да съставлява не
по-малко от 25 на сто от общата маса на
обявените белтъчни източници;
1.3.3. белтъкът от обявените източници
трябва да бъде не по-малко от 0,5 g/100 kJ
(2,2 g/100 kcаl);
1.3.4. общото количество белтък в продукта
от всички източници трябва да бъде не помалко от 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcаl).
1.4. Когато сирене е обявено заедно с други
съставки в наименованието на неподсладена
храна, независимо дали храната е представена,
или не е представена като ястие:
1.4.1. белтъкът с произход от млечния продукт не трябва да е по-малко от 0,5 g/100 kJ
(2,2 g/100 kcаl).
1.4.2. общото количество на белтъка в храната от всички източници трябва да бъде не
по-малко от 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcаl).
1.5. Когато храната е представена в етикета
като ястие, но не е обявено съдържание на
месо, риба, субпродукт или други традиционни
източници на белтък в наименованието на
продукта, общото количество на белтъка в
продукта от всички източници трябва да бъде
не по-малко от 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcаl).
1.6. Изискванията по т. 1.1 – 1.5 включително не се отнасят за сосовете, представени
като добавка към ястие.
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1.7. Подсладените храни, в наименованието
на които са обявени като първа или единствена
съставка млечни продукти, трябва да съдържат
млечен белтък не по-малко от 2,2 g/100 kcаl.
За всички останали подсладени храни не важат изискванията по т. 1.1 – 1.5 включително.
1.8. Добавянето на аминокиселини е разрешено само с цел подобряване на хранителната стойност на белтъка в храната и само в
съотношения, необходими за тази цел.
2. Въглехидрати
Количествата на общите въглехидрати в
плодови и зеленчукови сокове и нектари и в
ястия само от плодове и десерти не трябва
да бъдат повече от:
2.1. 10 g/100 ml – за зеленчукови сокове и
напитки на зеленчукова основа;
2.2. 15 g/100 ml – за плодови сокове и нектари и напитки на плодова основа;
2.3. 20 g/100 g – за ястия само от плодове;
2.4. 25 g/100 g – за десерти;
2.5. 5 g/100 g – за други немлечни напитки.
3. Мазнини
3.1. За храните, отнасящи се към т. 1.1:
Когато месо или сирене са единствените
съставки или се обявяват на първо място в
наименованието на храната, общото количество мазнини в храната от всички източници трябва да бъде не повече от 1,4 g/100 kJ
(6 g/100 kcаl).
3.2. За всички други храни общото количество мазнини в храната от всички източници трябва да бъде не повече от 1,1 g/100 kJ
(4,5 g/100 kcаl).
4. Натрий
4.1. Крайното съдържание на натрий в храната трябва да бъде не повече от 48 mg/100 kJ
(200 mg/100 kcаl), или не повече от 200 mg/100 g.
При условие че сиренето е единствената съставка, обявена в наименованието на продукта,
крайното съдържание на натрий в храната
трябва да бъде не повече от 70 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcаl).
4.2. Соли на натрия не трябва да се добавят
към продукти на плодова основа и десерти
освен по технологични причини.
5. Витамини
5.1. Витамин С
В плодов сок, нектар или зеленчуков сок
крайното съдържание на витамин С в продукта
трябва да бъде не по-малко от 6 mg/100 kJ
(25 mg/100 kcаl), или не по-малко от 25 mg/100 g.
5.2. Витамин А
В зеленчукови сокове крайното съдържание
на витамин А в продукта не трябва да бъде помалко от 25 µg РЕ/100 kJ (100 µg РЕ/100 kcal).
Витамин А не трябва да се добавя към
други детски храни.
5.3. Витамин D
Витамин D не трябва да се добавя към
детски храни.
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6. Максимално допустими количества на
витамини, минерали и микроелементи**
Хранителни
вещества

Максимално количество
на 100 kcаl

Витамин А

180 (1)

Витамин E

3

Витамин С

(µg РЕ)
(mg α-TE)

12,5/25 /125
(2)

(3)

(mg)

Тиамин

0,25

(mg)

Рибофлавин

0,4

(mg)

Ниацин

4,5

(mg НЕ)

Витамин В 6

0,35

(mg)

50

(µg)

Витамин В12

0,35

(µg)

Пантотенова
киселина

1,5

(mg)

Биотин

10

(µg)

Калий

160

(mg)

Калций

80

(mg)

Магнезий

40

(mg)

Желязо

3

(mg)

Цинк

2

(mg)

Мед

40

(µg)

Йод

35

(µg)

Фолиева киселина

Манган
0,6
(mg)
(1)
В съответствие с изискванията по т. 5.
(2)
Стойността е приложима за храни, обогатени
с желязо.
(3)
Стойността е приложима за храни на плодова
основа, плодови сокове, нектари и зеленчукови
сокове.
* Изискванията се отнасят за хранителните
вещества в продукта, готов за консумация и предлаган в този вид на пазара или приготвен съгласно
инструкциите на производителя.
** Изискванията се отнасят за хранителните
вещества в продукта, готов за консумация и предлаган в този вид на пазара или приготвен съгласно
инструкциите на производителя. Изключение от
това правило правят калият и калцият, стойностите
за които се отнасят за продукта във вида, в който
се предлага на пазара.

Приложение № 3
към чл. 7
Хранителни вещества, които могат да се
добавят при производство на храни за деца
1. Витамини
ВИТАМИН А
Ретинол
Ретинил ацетат
Ретинил палмитат
Бета каротин
ВИТАМИН D
Витамин D2 (ергокалциферол)
Витамин D3 (холекалциферол)
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ВИТАМИН В1
Тиамин хидрохлорид
Тиамин мононитрат
ВИТАМИН В 2
Рибофлавин
Рибофлавин-5ꞌ-фосфат, натриева сол
НИАЦИН
Никотинамид
Никотинова киселина
ВИТАМИН В 6
Пиридоксин хидрохлорид
Пиридоксин-5-фосфат
Пиридоксин дипалмитат
ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНА
D-пантотенат, калциева сол
D-пантотенат, натриева сол
Декспантенол
ФОЛАТ
Фолиева киселина
ВИТАМИН В12
Цианкобаламин
Хидроксикобаламин
БИОТИН
D-биотин
ВИТАМИН С
L-аскорбинова киселина
Натриев L-аскорбат
Калциев L-аскорбат
6-палмитил-L-аскорбинова киселина (аскорбил палмитат)
Калиев аскорбат
ВИТАМИН К
Филохинон (фитоменадион)
ВИТАМИН Е
D-алфа токоферол
DL-алфа токоферол
D-алфа токоферол ацетат
DL-алфа токоферол ацетат
2. Аминокиселини
L-аргинин и неговите хидрохлориди
L-цистин и неговите хидрохлориди
L-хистидин и неговите хидрохлориди
L-изолевцин и неговите хидрохлориди
L-левцин и неговите хидрохлориди
L-лизин и неговите хидрохлориди
L-цистеин и неговите хидрохлориди
L-метионин
L-фенилаланин
L-треонин
L-триптофан
L-тирозин
L-валин
3. Други
Холин
Холин хлорид
Холин цитрат
Холин битартрат
Инозитол
L-карнитин
L-карнитин хидрохлорид
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4. Соли на минерали и микроелементи
К АЛЦИЙ
Калциев карбонат
Калциев хлорид
Калциеви соли на лимонената киселина
Калциев глюконат
Калциев глицерофосфат
Калциев лактат
Калциев оксид
Калциев хидроксид
Калциеви соли на ортофосфорната киселина
МАГНЕЗИЙ
Магнезиев карбонат
Магнезиев хлорид
Магнезиеви соли на лимонената киселина
Магнезиев глюконат
Магнезиев оксид
Магнезиев хидроксид
Магнезиеви соли на ортофосфорната киселина
Магнезиев сулфат
Магнезиев лактат
Магнезиев глицерофосфат
К АЛИЙ
Калиев хлорид
Калиеви соли на лимонената киселина
Калиев глюконат
Калиев лактат
Калиев глицерофосфат
ЖЕЛЯЗО
Железен цитрат
Железен амониев цитрат
Железен глюконат
Железен лактат
Железен сулфат
Железен фумарат
Железен дифосфат (железен пирофосфат)
Елементно желязо (карбонилно + електролитно + хидроген-редуцирано)
Железен захарат
Натриево железен дифосфат
Железен карбонат
МЕД
Мед-лизин комплекс
Меден карбонат
Меден цитрат
Меден глюконат
Меден сулфат
ЦИНК
Цинков ацетат
Цинков хлорид
Цинков цитрат
Цинков лактат
Цинков сулфат
Цинков оксид
Цинков глюконат
МАНГАН
Манганов карбонат
Манганов хлорид
Манганов цитрат
Манганов глюконат
Манганов сулфат
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Манганов глицерофосфат
ЙОД
Натриев йодид
Калиев йодид
Калиев йодат
Натриев йодат
Приложение № 4
към чл. 8, ал. 3
Специфични максимални нива на количествата остатъци от някои пестициди или
пестицидни метаболити в храни за деца
Максимално
остатъчно
ниво
(mg/kg)

Химично наименование
на веществото
Кадусафос

0,006

Деметон-S-метил/деметон-S-метил сулфон/оксидеметон-метил
(поотделно или в комбинация,
изразена като деметон-S-метил)

0,006

Етопрофос

0,008

Фипронил (комбинация от фипронил и фипронил-десулфинил, изразена като фипронил)

0,004

Пропинеб/пропиленетиурея (комбинация от пропинеб и пропиленетиурея)

0,006

Приложение № 5
към чл. 8, ал. 4
Пестициди, чиято употреба е забранена при
селскостопански продукти, предназначени за
производството на храни за деца
ТАБЛИЦА 1
Химично наименование на веществото
Дисулфотон (комбинация от дисулфотон, дисулфотон-сулфоксид и дисулфотон сулфон, изразена
като дисулфотон)
Фенсулфотион (комбинация от фенсулфотион,
неговия кислороден аналог и техните сулфони,
изразена като фенсулфотион)
Фентин, изразен като трифенилкалаен катион
Халоксифоп (комбинация от халоксифоп, неговите соли и естери, включително техните
съединения, изразена като халоксифоп)
Хептахлор и трансхептахлор епоксид, изразени
като хептахлор
Хексахлорбензен
Нитрофен
Ометоат
Тербуфос (комбинация от тербуфос, неговия
сулфоксид и сулфон, изразена като тербуфос)

ТАБЛИЦА 2
Химично наименование на веществото
Алдрин и диелдрин, изразени като диелдрин
Ендрин
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Приложение № 6
към чл. 10, ал. 3, т. 2
Референтни стойности при обявяване на
хранителна информация при етикетирането
на храните за деца
Хранителни вещества Референтни стойности
при етикетиране
Витамин А

400

(µg)

Витамин D

10

(µg)

Витамин С

25

(mg)

Тиамин

0,5

(mg)

Рибофлавин

0,8

(mg)

9

(mg)

Витамин В 6

0,7

(mg)

Фолат

100

(µg)

Витамин В12

0,7

(µg)

Калций

400

(mg)

Желязо

6

(mg)

Цинк

4

(mg)

Йод

70

(µg)

Селен

10

(µg)

Мед

0,4

(mg)

Ниацин еквиваленти
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146
ОТ 29 ЮНИ 2022 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на туризма за
2022 г. за авансово финансиране на разходи
по Програмата за ползване на хуманитарна
помощ за лица, търсещи временна закрила в
Република България вследствие на военните
действия в Украйна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на туризма за
2022 г. в размер 6 800 000 лв. за изпълнение
на Програмата за ползване на хуманитарна
помощ за лица, търсещи временна закрила в
Република България вследствие на военните
действия в Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
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и/или трансферите по централния бюджет
за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. по „Политика в
областта на устойчивото развитие на туризма“,
бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и
Оперативна програма „Добро управление“ в
срок до 25 юли 2022 г. за средствата по чл. 1
министърът на туризма извършва промяна в
намаление на разходите по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“,
бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
по бюджета на Министерството на туризма и
уведомява министъра на финансите.
(2) Със су мата по а л. 1 се нама л яват
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
(3) Министърът на финансите да извърши
произтичащите промени от ал. 1 по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Срокът по чл. 5, ал. 1 от Постановление № 93 на Министерския съвет от 2022 г.
се удължава до 25 юли 2022 г.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
30 юни 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6356
от 27 юни 2022 г.

по административно дело № 1108 от 2022 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Република България – петчленен състав –
I колегия, в съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди и двадесет и втора
година в състав: председател: Георги Чолаков,
членове: Емилия Миткова, Аглика Адамова,
Албена Радославова, Камелия Стоянова, при
секретар Светла Панева и с участието на прокурора Емил Дангов изслуша докладваното
от председателя Георги Чолаков по адм. дело
№ 1108/2022 г.
Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
във връзка с чл. 185 и следващите от АПК.
Образувано е по две касационни жалби от:
1) В. Алексиев от гр. София, и 2) Синдикална
федерация на служителите в Министерство на
вътрешните работи (СФСМВР) със седалище
и адрес на управление: гр. София, ул. Ангел
Кънчев № 2, чрез адв. В. Ставрев, против
Решение № 11255 от 5.11.2021 г., постановено
по адм. дело № 3644/2021 г. по описа на Върховния административен съд (ВАС), първо
отделение, с което са отхвърлени жалбите им
против Наредба № 8121з-1353 от 15 декември
2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото
отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките
за държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 107 от
18 декември 2020 г. и в сила от 1.01.2021 г.
(Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г.).
В касационната жалба на В. Алексиев са
развити доводи за неправилност на съдебното
решение поради неправилното приложение
на материалния закон, допуснати съществени
нарушения на съдопроизводствените правила и поради необоснованост – отменителни
основания по чл. 209, т. 3 от АПК.
Твърди неправилност на извода на съда
за спазена от страна на органа процедура
и изпълнение на изискванията на чл. 26 и
чл. 28, ал. 2 и 4 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) във връзка с чл. 77 от АПК,
като навежда аргументи за липсата на мотиви, съответно на доклад към проекта на
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нормативен акт, с оглед обстоятелството, че
към изменения след общественото обсъждане
проект няма изложени нови мотиви, нито
повторно обсъждане на внесените изменения. Касационният жалбоподател посочва
и допуснати нарушения от съда, а именно
необсъждане на наведените в жалбата му
съображения за допуснати административни
нарушения при приемане на наредбата, изразяващи се в неспазването на изискването на
закона за публикуване, разгласяване на окончателния проект на акта, който е различен
от публикувания за обществено обсъждане,
а това според жалбоподателя представлява
съществено нарушение на процесуалните
правила. Счита, че не е отчетена от съда и
липсата на обосновка за очакваните финансови резултати и необходимите финансови
средства за прилагането на новата нормативна
уредба, както и липсата на анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.
Поддържа, че съдът е постановил решението
си, без да съобрази нарушението на императивни процедурни правила при издаването
на оспорената наредба, които се изразяват в
така очертаната липса на надлежна обосновка
по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА, а тази
липса по естеството си препятства съдебния
контрол за съобразност на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми.
Претендира разноски в размер на 1070 лв.
В касационната жалба на СФСМВР се
твърди, че първоинстанционното решение
е постановено при неправилно тълкуване
на закона, вътрешни противоречия в мотивите на съда, неправилно прилагане на
материалния и процесуалния закон. Поддържа се, че съдът неправилно не е отчел,
че при издаване на оспорената наредба не
е спазен чл. 28 от ЗНА с оглед изводите му
във връзка с мотивите относно прогнозните
допълнителни разходи за възнаграждения и
осигуровки и съответствието с правото на
Европейския съюз. Претендира разноски в
размер на 400 лв.
Ответникът – министърът на вътрешните
работи, чрез процесуалния си представител
юрисконсулт Бучкова изразява становище
за неоснователност на касационните жалби.
Оспорва претендираните от В. А лексиев
разноски за адвокатско възнаграждение като
необосновано завишени.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за неоснователност на касационните жалби.
Касационните жалби от Алексиев и от
СФСМВР са подадени в срока по чл. 211,
ал. 1 от АПК, от надлежна страна и против
подлежащ на касационен контрол съдебен
акт, поради което са процесуално допустими.
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Разгледани по същество са основателни по
следните съображения:
С оспореното пред настоящата съдебна
инстанция решение тричленният състав на
ВАС е отхвърлил като неоснователни жалбите
на Синдикална федерация на служителите
в Министерство на вътрешните работи и на
В. Алексиев против Наредба № 8121з-1353 от
15 декември 2020 г. за реда за организацията
и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима
на дежурство, времето за отдих и почивките
за държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 107 от
18 декември 2020 г. и в сила от 1.01.2021 г.
За да достигне до този резултат, тричленен
състав на ВАС е приел, че оспорената Наредба
№ 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. е издадена
от компетентен орган, овластен в ЗМВР, в
съответствие с изискването на чл. 76, ал. 1
от АПК. Предметът є, определен в чл. 1 от
наредбата, напълно съответства на законовата
делегация за издаването є по чл. 187, ал. 10
от ЗМВР. В мотивите си съдът е обсъдил
всички изложени от жалбоподателите аргументи относно нищожността на оспорения
нормативен акт.
Съдът подробно е обследвал спазването на
административнопроизводствените правила
по издаването на оспорения нормативен административен акт и изложените от жалбоподателите доводи за допуснати съществени
нарушения в тази връзка. Установил е, че
причините, налагащи приемането на наредбата, са точно и ясно изложени в мотивите
към проекта и са свързани с измененията на
чл. 187 от ЗМВР, обнародвани в ДВ, бр. 85 от
2020 г. В резултат от тези изменения отпада
ненормираният работен ден, регламентира
се полагането на извънреден труд и неговото
заплащане, отпада компенсирането с допълнителен платен годишен отпуск до 12 дни за
положения труд над установеното работно
време в работни дни, налагат приемането на
нов подзаконов нормативен акт по прилагането
на посочените законови разпоредби. Съдът е
отчел, че към проекта са изложени подробни
мотиви относно целите, които се преследват с
издаването на наредбата, както и очакваните
резултати от прилагането.
Съдът е посочил, че според мотивите за
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба, прилагането на наредбата не изисква осигуряването
на допълнителни финансови средства извън
рамките на утвърдения бюджет на МВР за
съответната година, и по-конкретно в мотивите към проекта е изложено, че прилагането
на наредбата ще се извършва в рамките на
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утвърдените средства по показател „Персонал“
от бюджета на министерството за 2020 г., без
да са необходими допълнителни средства за
следващите календарни години. Съдът е констатирал, че прогнозен размер на допълнително необходимите средства за заплащането на
извънредния труд не се посочва в мотивите
към проекта на наредбата, а е заявено, че
средствата ще бъдат осигурени от бюджета
на МВР, което обстоятелство не представлява
съществена липса на мотиви, налагаща отмяна на наредбата, тъй като увеличеният общ
размер на допълнителните възнаграждения за
извънреден труд произтича не от оспорената
наредба, а от новата ал. 7 на чл. 187 от ЗМВР,
регламентираща, че работата извън редовното
работно време до 280 часа годишно се компенсира с допълнително възнаграждение за
извънреден труд за отработени до 70 часа на
тримесечен период и извънредният труд се
заплаща с 50 на сто увеличение върху основното месечно възнаграждение.
Във връзка с необходимостта от анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз като задължителен елемент на мотивите към проекта на оспорения нормативен
акт първоинстанционният съд е съобразил
приложимостта на Директива 2003/88/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на
организацията на работното време, и поконкретно относно почивките, като е обосновал извод за съответствие на директивата с
оспорената наредба предвид съответствието
с нормите на чл. 152 и чл. 153, ал. 1, 2 и 3
от КТ, чрез които посочената директива е
транспонирана в българското законодателство.
Въз основа на това е приел, че формалната
липса на такъв анализ, при наличие на съответствие с относимото право на Европейския
съюз, не съставлява съществено процесуално
нарушение, налагащо отмяна на акта.
Настоящата съдебна инстанция намира
така постановеното решение за валидно и
допустимо, но за неправилно. Тричленният
състав е обсъдил доказателствата по делото
в тяхната съвкупност и съотносимост. Приетите за установени фактически констатации
се подкрепят от приложените доказателства.
Настоящият съдебен състав обаче не споделя
изводите на първоинстанционния съд, че липсата на обосновка за очакваните финансови
резултати и необходимите финансови средства
за прилагането на новата нормативна уредба,
както и липсата на анализ за съответствието
с правото на Европейския съюз, не съставляват допуснато от административния орган
съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Аргументите
за това са следните.
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Видно от представените по делото доказателства, в слу чая при издаването на
процесния подзаконов административен акт
липсва обосновка за очакваните финансови
резултати и необходимите финансови средства за прилагането на новата нормативна
уредба, както и липсва анализ на правото
на Европейския съюз. В тази връзка настоящият съдебен състав не споделя извода на
първоинстанционния съд, че мотивировка
относно финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба,
каквото е изискването на чл. 28, ал. 2, т. 3
от ЗНА, може да бъде изведена от мотивите
на друг нормативен акт, а именно измененията на чл. 187 и сл. от ЗМВР, обнародвани
в ДВ, бр. 85 от 2020 г., с които изменения
се въвеж да отпадането на ненормирани я
работен ден, регламентира се полагането на
извънреден труд и неговото заплащане, отпада компенсирането с допълнителен платен
годишен отпуск до 12 дни за положения труд
над установеното работно време в работни
дни. Не може да бъде споделен и изводът на
съда, че липсата на анализ на разпоредбите
на Директива 2003/88/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г.
относно някои аспекти на организацията на
работното време не е съществено нарушение, тъй като в съдебното производство не е
установено противоречие между оспорената
наредба и цитираната директива.
Настоящият съдебен състав счита, че на
основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА мотивите, съответно докладът към проекта на нормативния
акт, които се внасят за обсъждане и приемане
от компетентния орган, следва да съдържат
следните данни: 1. причините, които налагат
приемането; 2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ
за съответствие с правото на Европейския
съюз. В случая е установено, че докладът не
е мотивиран по критериите на чл. 28, ал. 2,
т. 1 – 5 от ЗНА. Не са посочени данните за
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба, както и
очакваните резултати от прилагането, включително финансовите. Не е направен анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
Мотивите за изработването на нормативния
акт осигуряват реализиране на предоставената
от закона възможност на заинтересованите
лица за изразяване на мнения и становища
и те задължително следва да бъдат налице
при обсъждането им и при запознаването на
заинтересованите страни с проекта. Мотивите
дават представа как е формирана волята на
вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така
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че последните да могат да разберат фактите
и причините, накарали вносителя на акта да
възприеме съответния вариант на уредба при
определяне на организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи.
В тази връзка настоящият съдебен състав
счита, че посочването на обосновка за очакваните финансови резултати и необходимите
финансови средства за прилагането на новата нормативна уредба, както и анализът на
правото на Европейския съюз, е следвало да
бъде извършено при издаване на оспорения
подзаконов административен акт, т. к. посочването им в становища едва в производството пред съда е свързано с възможност
за подмяна на съображенията, мотивирали
преценката на органа, което е недопустимо. Мотивите на издателя на административния акт, с оглед на които се извършва
упражнявания от съда контрол, не могат да
бъдат замествани от твърдения на страните,
следователно изискването за мотивиране е
условие за неговата законосъобразност, т. к.
само тогава е възможна ефективна защита
на страните в административното производство и упражняването на контрол от страна
на съда. Не е допустимо преценяването на
законосъобразността на акта от гледище на
други фактически и правни основания извън
тези, които е посочил издаващият го орган,
както и излагане на мотиви от съда по един
немотивиран от административния орган акт.
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че отсъствието на
всички задължителни за мотивирането на
проекта на нормативен административен акт
реквизити е съществен процесуален порок,
налагащ отмяна на оспорената наредба на
основание чл. 146, т. 3 от АПК. В този смисъл е и константната практика на Върховния
административен съд по сходни дела (вж.
Решение № 11894 от 7.11.2016 г. по адм. дело
№ 4272/2016 на ВАС, второ отделение; Решение
№ 149 от 9.01.2017 г. по адм. дело № 5341/2016
на ВАС, второ отделение; Решение № 13199
от 5.12.2016 г. по адм. дело № 4267/2016 на
ВАС, седмо отделение; Решение № 13406
от 8.12.2016 г. по адм. дело № 5339/2016 на
ВАС, седмо отделение; Решение № 2499 от
28.02.2017 г. по адм. дело № 14584/2016 на
ВАС, петчленен състав; Решение № 2759 от
7.03.2017 г. по адм. дело № 11858/2016 на ВАС,
петчленен състав, и др.).
С оглед гореизложеното съдът счита, че
първоинстанционното съдебно решение, с
което се отхвърлят жалбите на Синдикална
федерация на служителите в Министерство на
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вътрешните работи и на В. Алексиев против
Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г.
за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане, за
компенсирането на работата извън редовното
работно време, режима на дежурство, времето
за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните работи,
издадена от министъра на вътрешните работи,
обн., ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г. и в
сила от 1.01.2021 г., трябва да бъде отменено като неправилно и вместо него да бъде
постановено друго, с което да бъде отменена
процесната наредба.
При този изход на правния спор на касационните жалбоподатели се дължат сторените
по делото разноски, поради което Министерството на вътрешните работи следва да бъде
осъдено да заплати на Синдикална федерация
на служителите в Министерство на вътрешните работи сумата от 400 лв., представляваща
адвокатско възнаграждение, и на В. Алексиев
сумата от 570 лв., представляваща адвокатско
възнаграждение в размер на 500 лв. (намалено
от 1000 лв. с оглед направеното възражение
за прекомерност и действителната фактическа и правна сложност на делото) и 70 лв.
държавна такса.
Воден от горното и на основание чл. 222,
ал. 1 от АПК, Върховният административен
съд – петчленен състав от Първа колегия,
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РЕШИ:
Отменя Решение № 11255 от 5.11.2021 г.,
постановено по адм. дело № 3644/2021 г. по
описа на Върховния административен съд,
първо отделение, и вместо него постановява:
Отменя Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. за реда за организацията и
разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките
за държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи, издадена от министъра
на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 107 от
18 декември 2020 г. и в сила от 1.01.2021 г.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на Синдикална федерация
на служителите в Министерство на вътрешните работи сумата от 400 (четиристотин) лв.,
представляваща сторените по делото разноски.
Осъжда Министерството на вътрешните
работи да заплати на В. Алексиев сумата от
570 (петстотин и седемдесет) лв., представляваща сторените по делото разноски.
Решението подлеж и на обнародване в
„Държавен вестник“ на Република България.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
4041

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка на допусната техническа грешка в Постановление № 142 на Министерския съвет от 24 юни 2022 г. за изменение на Тарифата за таксите, които
се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с Постановление № 370
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 30.06.2022 г.):
В § 8 думите „и § 4“ да се четат „§ 4 и § 6“ и пред тях да се постави запетая.
4081
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
Административният съд – Разград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба против разпоредбата на чл. 26а от Наредба
№ 2 за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Завет, приета
с Наредба за изменение на Наредба № 2, приета с
Решение № 303 по протокол № 28 от 19.05.2022 г.
на Общинския съвет – гр. Завет. Образувано е
адм. д. № 124/2022 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 13.09.2022 г.
от 10 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 182,
ал. 3 от АПК.
4033
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Ивелина Красимирова Христова
против Заповед № РД-01-890 от 3.11.2021 г. на
министъра на здравеопазването, с която считано от 4.11.2021 г. до 30.11.2021 г. са въведени
временни противоепидемични мерки, по която
е образувано адм. д. № 11263/2021 г., насрочено
за разглеждане в публично съдебно заседание на
7.10.2022 г. от 9,30 ч.
4034
Великотърновският окръжен съд, гражданско
отделение, призовава Васил Петров Рачев, Мария
Василева Твърда, Симеона Василева Георгиева,
Ана Василева Селичова, Божена Василева Качерякова и Петър Василев Рачев да се явят в
съдебно заседание на 5.10.2022 г. от 11,30 ч. по гр.
д. № 461/2021 г. по описа на ВТОС, образувано по
жалба на Росица Тодорова Иванова, гр. Велико
Търново. Заседанието ще се проведе в Окръжния
съд – Велико Търново, ул. Васил Левски № 16.
4027
Районният съд – Ардино, уведомява, че Мехмед
Хилмиев Салиев, гражданин на Република Турция,
роден на 14.08.1949 г., без регистриран постоянен
адрес в Република България и с неизвестен адрес
в чужбина, има качеството на ответник по гр. д.
№ 83/2022 г. по описа на Районния съд – Ардино, образувано по предявена от Анита Иванова
Борисова от гр. Ардино против Мехмед Хилмиев
Салиев, гражданин на Република Турция, роден
на 14.08.1949 г., искова молба с правно основание
чл. 49, ал. 1 от СК, като указва на същия, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в деловодството на
Районния съд – Ардино, за получаване на препис от исковата молба и приложенията, както и
да посочи съдебен адрес в седалището на съда,
като при неизпълнение делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4035

Районният съд – Разград, призовава Джевдет
Данаджъ, роден на 8.05.1941 г., гражданин на
Република Турция, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 13.09.2022 г. в 9 ч. като ответник по
гр. д. № 20223330101035/2022 г., заведено от Хюсние Бехчетова Алиева на основание чл. 49, ал. 1
от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4036
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 2 от ТЗ призовава кредиторите на „Добринище
ски“ – ЕАД, в несъстоятелност, ЕИК 147091417,
със седалище и адрес на управление: гр. Поморие,
ул. Чайка № 1 (длъжник в производството по
дело по несъстоятелност № 293/2014 г. по описа
на съда), да се явят на 6.07.2022 г. в 14,30 ч. за
участие в открито съдебно заседание по ч. т. д.
№ 233/2022 г. по описа на Окръжния съд – Бургас,
за разглеждане на искането на Томас Джеймс
Лайънс за отмяна на решението по т. 2 и 3 от
дневния ред от събранието на кредиторите, проведено на 16.06.2022 г. по дело по несъстоятелност
№ 293/2014 г.
4071
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП с решение от 24.06.2013 г.
вписва промени по ф. д. № 14403/2000 г. на ПП
с наименование „Ред, законност и справедливост“, както следва: Вписва изменения в устава,
приети на Петия редовен конгрес, проведен на
21.04.2013 г., като уставът представлява неразделна
част от настоящото решение. Заличава досегашния състав на Управителния съвет и вписва
нов Управителен съвет в състав: Яне Георгиев
Янев, Бисерка Борова Петрова, Веселин Георгиев
Теофилов, Виктор Бойчев Димитров, Владимир
Любенов Спасов, Георги Георгиев Донков, Георги
Георгиев Стоянов, Георги Николов Ганчев, Деян
Йотов Йотов, Димитър Йорданов Захариев, Емил
Генов Василев, Жеко Георгиев Колев, Жельо
Миленов Желев, Живко Христов Темелков, Иван
Богомилов Маринов, Иван Витанов Милев, Иван
Радомиров Недков, Илия Веселинов Милушев,
Илиян Петров Кинов, Ирена Венкова Иванова,
Камен Павлов Каменов, Кирил Петров Кирчев,
Костадин Иванов Станоев, Красимир Вълков
Иванов, Красимир Георгиев Станков, Кристияна
Методиева Петрова, Мариян Борисов Якимов,
Милен Пламенов Йонков, Милен Цеков Янев,
Мирослав Иванов Михайлов, Николай Събев
Михайлов, Пенка Кръстева Вълчева, Пенчо
Колев Пенчев, Петър Стоянов Стоянов, Петър
Христов Димитров, Петьо Веселинов Костов,
Пламен Гошев Пейков, Пламен Янков Цветков,
Радослав Славчев Танев, Румен Петков Йорданов,
Светослав Емилов Александров, Славея Милкова Сурчева, Слави Василев Василев, Станимир
Пламенов Стойчев, Станислав Стайков Ганчев,
Станислава Миланова Попова, Стефан Иванов
Стефанов, Стефан Христов Гигов, Стоянка Димитрова Марчева, Таня Георгиева Пенева, Татяна
Петкова Тодорова, Трифон Дачев Трифонов, Хасан
Ахмет Хасан, Христо Георгиев Темелков, Цветан
Цветозаров Цолов, Цветомир Илиев Петров, Яне
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Георгиев Янев, Яни Емилов Велизаров. Вписва
Висш контролно-ревизионен съвет в състав:
председател – Иван Славчев Подолински, и членове: Иван Светославов Точев, Мария Асенова
Полякова, Петя Цочева Станева, Спас Детелинов
Павлов. Вписва новоизбран Политически съвет
в състав: Яне Георгиев Янев – председател,
Георги Георгиев Стоянов – организационен секретар, Емил Генов Василев – зам.-председател,
Живко Христов Темелков – зам.-председател
и международен секретар, Радослав Славчев
Танев – зам.-председател, и членове: Бисерка
Борова Петрова, Красимир Георгиев Станков,
Кристияна Методиева Петрова, Николай Събев
Михайлов, Петър Христов Димитров, Слави
Василев Василев. Партията се представлява от
председателя Яне Георгиев Янев.
4050
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП с решение от 29.04.2015 г. вписва
промени по ф. д. № 14403/2000 г. за политическа
партия с наименование „Ред, законност и справедливост“, както следва: Заличава от досегашния
състав на Управителния съвет на партията следните членове на колективния орган: Кристияна
Методиева Петрова, Милен Цеков Янев, Пламен
Гошев Пейков, Славея Милкова Сурчева и Слави
Василев Василев. Заличава от досегашния състав
на Политическия съвет на партията следните
членове на колективния орган: Кристияна Методиева Петрова, Слави Василев Василев, Живко
Христов Темелков и Радослав Славчев Танев.
Вписва новоизбран Политически съвет в състав:
Яне Георгиев Янев – председател, Георги Георгиев Стоянов – организационен секретар, Емил
Генов Василев – зам.-председател, Иван Витанов
Милев – международен секретар, Георги Николов
Ганчев – зам.-председател, Бисерка Борова Петрова – член, Красимир Георгиев Станков – член,
Сашо Стойчев Катев – член, Николай Събев Михайлов – член, Петър Христов Димитров – член,
Соня Ангелова Стоянова – член.
4051
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
23.04.2015 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г. за политическа партия с наименование „България без
цензура“, както следва: Прекратяване на мандата
на членовете на Националния съвет на регионите, както следва: Стефан Георгиев Кенов – член,
Борислав Сабин Иглев – член, Юри Любомиров
Величков – член; Васил Богданов Василев – член,
Веселин Димчев Райчев – член, Димитър Николов Цветков – член, Величка Иванова Рангелова – член, Ивелина Руменова Йосифова – член,
Светлин Димитров Танчев – член. Прекратяване
на мандата на членовете на Изпълнителния съвет:
Ангел Николов Славчев – член, Росен Петров
Петров – член, Стефан Георгиев Кенов – член.
Избиране на членове на Изпълнителния съвет:
Георги Великов Балабанов – зам.-председател;
Мартин Стоянов Иванов – зам.-председател; Люцкан Вълчев Люцканов – член на Изпълнителния
съвет, Тезджан Феймиева Наимова – член на
Изпълнителния съвет. Избиране на членове на
Контролния съвет: Иван Костадинов Гебрелиев,
Десислава Атанасова Балабанова.
4042
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Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
23.06.2015 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г. за политическа партия с наименование „България без
цензура“, както следва: Прекратяване мандата на
членовете на Националния съвет на регионите,
както следва: Савина Константинова Дамова,
Станислава Евтимова Евтимова, Даниела Колева
Димитрова. Прекратяване на мандата на членове
на Контролния съвет: Магдалина Любчова Хрис
това, Христо Станков Цирков.
4043
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
20.07.2015 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г. за политическа партия с наименование „България без
цензура“, както следва: Прекратяване на мандата
на членовете на Националния съвет на регионите, както следва: Радка Николова Коджабашева,
Боряна Николаева Павлова, Теодора Георгиева
Стоянова, Иван Костадинов Гебрелиев, Десислава
Красимирова Тодорова. Прекратяване на мандата
на члена на Изпълнителния съвет Радка Николова Коджабашева. Прекратяване на мандата
на членове на Контролния съвет, както следва:
Александър Тонев Милушев, Миглена Тодорова
Иванова, Десислава Атанасова Балабанова.
4044
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
31.08.2016 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 146/2014 г. за
политическа партия с наименование „България
без цензура“, както следва: Отписване на Костадин Стоянов Пандуров от Националния съвет
на регионите на ПП „България без цензура“.
Отписване на Люцкан Вълчев Люцканов от Националния съвет на регионите и Изпълнителния
съвет на ПП „България без цензура“. Отписване
на Тезджан Феймиева Наимова от Изпълнителния
съвет на ПП „България без цензура“. Вписване
избирането на Емил Недков Кисьов като член на
Контролния съвет на ПП „България без цензура“. Вписване избирането на Тезджан Феймиева
Наимова като член на Контролния съвет на ПП
„България без цензура“. Вписва избирането на
Станислава Валериева Чорбаджийска за председател на Контролния съвет на ПП „България без
цензура“. Отписване на Иван Костадинов Гебрелиев и Вероника Генчева Илиева от Контролния
съвет на ПП „България без цензура“. Отписване
на Мария Олева Календерска от Контролния
съвет на ПП „България без цензура“.
4045
Софийският градски съд с протоколно решение от 2.02.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8
от ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г. за
политическа партия с наименование „България
без цензура“, както следва: Вписва промяна в наименованието на политическата партия, а именно
„Движение Презареди България“ с абревиатура
„ДПБ“. Вписва изменения в устава, приети с
решение на Конгреса, проведен на 7.01.2017 г.,
който е неразделна част от настоящото решение.
Вписва за нови членове на Националния съвет
на регионите: Десислава Цветанова Манолкова,
Александър Атанасов Георгиев. Вписва Георги
Великов Балабанов – имащ качеството на член
на Изпълнителния съвет, като заместник-пред-
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седател на политическата партия. Вписва Катя
Иванова Иванова за нов член на Изпълнителния
съвет. Отписва Емил Недков Кисьов като член
на Контролния съвет. Вписва Кирил Бориславов
Милков за нов член на Контролния съвет.
4046
Софийският градски съд с протоколно решение от 19.01.2018 г. на основание чл. 17, ал. 1,
т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г.
на политическа партия „Движение Презареди
България“, както следва: Преизбиране на Николай Тихомиров Бареков за председател на ПП
„Движение Презареди България“. Промени в
устава на партията, явяващ се неразделна част
от настоящото решение. Промяна в адреса на
управление: гр. София, район „Витоша“, ж.к. В.з.
Киноцентъра ІІ (втора част), ул. Лешникова гора
№ 79а. Заличава Кирил Бориславов Милков като
член на Контролния съвет и вписва като член
Видол Алипиев Иванов. Заличава като членове
в Националния съвет на регионите Мартин Стоянов Иванов и Десислава Атанасова Балабанова.
Заличава като член на Изпълнителния съвет
Мартин Стоянов Иванов.
4047
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
23.03.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 146/2014 г. на ПП
с наименование „Движение Презареди България“,
както следва: Заличава Георги Великов Балабанов
като член на Изпълнителния съвет на партията
и Националния съвет на регионите Станислава
Валериева Чорбаджийска, като председател на и
член на Контролния съвет на партията.
4048
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
6.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП
вписва промени по ф. д. № 146/2014 г. на политическа партия „Движение Презареди България“,
както следва: Промяна в наименованието – „Будна България“. Промени на устава, взети на V-ия
редовен Конгрес, проведен на 29 януари 2022 г.
в гр. София. Промени в седалището и адреса на
управление: гр. Пловдив, ул. Добри Войников
№ 25, вх. В, ап. 1. Вписва промени в управителните
органи на партията: председател на партията:
Николай Тихомиров Бареков – представляващ
партията. Национален съвет на регионите: Дяко
А лександров Дяков – заместник-председател,
Зарухи Агоп Йозгатлян, Тезджан Феймиева Наимова, Евгени Борисов Георгиев, Даниела Константинова Петрова. Контролен съвет: Тезджан
Феймиева Наимова – председател на КС, Видол
Алипиев Иванов, Тихомир Николов Бареков.
Изпълнителен съвет: Дяко Александров Дяков,
Даниела Константинова Петрова, Зарухи Агоп
Йозгатлян.
4049
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Национален клуб „БИ-БИТ“ – София, на основание
чл. 4, ал. 2, буква „в“ от устава на сдружението
и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.08.2022 г. (сряда) от 16 ч. в
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски № 108,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружение „Национален клуб „БИ-БИТ“ за 2021 г.;
2. приемане на бюджет на сдружение „Национален клуб „БИ-БИТ“ за 2022 г.; 3. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружение
„Национален клуб „БИ-БИТ“; 4. промени в устава
на сдружение „Национален клуб „БИ-БИТ“; 5.
промени в ръководните органи на сдружение „Национален клуб „БИ-БИТ“. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4060
1. – Управителният съвет на сдружение „Симеон Радев“, София, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 22, ал. 2 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 11.09.2022 г.
в 11 ч. в София, район „Красно село“, ул. Купените № 3, при следния дневен ред: 1. приемане
отчета за дейността на управителния съвет за
2021 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет
на сдружението за 2021 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2021 г.; 4. обсъждане и
приемане на бюджета на сдружението за 2022 г.;
5. освобождаване на Васил Христов Пандов като
член на управителния съвет; 6. избор на нов член
на управителния съвет на мястото на освободения; 7. преизбиране на останалите членове на
управителния съвет за нов мандат; 8. промени
в устава на сдружението; 9. други. Поканват се
всички членове да вземат участие в заседанието
на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител.
4028
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Левски – Долна баня“ – гр. Долна баня, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на клуба на 19.08.2022 г. от 19,30 ч. в
залата на Спортен комплекс „Долна баня“ при
следния дневен ред: 1. отчет за периода 2020/2021 г.;
2. промяна на точки от устава на клуба; 3. избор
на нови членове на ОС; 4. избор на ръководни
органи на клуба и на УС; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място
и при същия дневен ред в 20,30 ч.
4021
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