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Ñ Ú Ä Ú Ð Æ À Í È Å

НОРМАТИВНА УРЕДБА
НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията
и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност
на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита
извън Република България, както и за формата на актюерската заверка,
формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по
Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, които
отговорният актюер заверява ↳ 3
ДЕЙНОСТТА
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ПРЕЗ ЮЛИ 2013 г.
І. РЕШЕНИЯ

на Комисията за финансов надзор ↳ 9
ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на Председателя
на Комисията за финансов надзор ↳ 11

ІІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ

на заместник-председателите
на Комисията за финансов надзор ↳ 11
ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ

в регистрите на Комисията за финансов надзор ↳ 14
V. УВЕДОМЛЕНИЯ

по чл. 145 ЗППЦК ↳ 17
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÓÐÅÄÁÀ

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 31 от 2006 г. за условията и реда за
провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер,
за признаване на правоспособност, придобита извън Република България,
както и за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на
актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането и Закона за
здравното осигуряване, които отговорният актюер заверява*
(обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата думите „и
Закона за здравното осигуряване“ се заличават.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „и здравното осигуряване“
се заличават.
2. В ал. 4 думите „и Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО)“ се заличават.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думата „застраховането“ поставената запетая и думите „здравното осигуряване“
се заличават.
2. В т. 2 след думата „животозастраховане“
поставената запетая и думите „здравно осигуряване“ се заличават.
§ 4. В чл. 3, ал. 2 думите „и здравното осигуряване“ се заличават.
§ 5. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Заявления по ал. 1 се подават в едномесечен срок от датата на оповестяване на решението
по чл. 10, ал. 1 на електронната страница на комисията в интернет. Заявления, подадени извън
посочения срок, не се разглеждат.“
§ 6. В чл. 7, ал. 3 думите „тарифата – приложение към“ се заменят с „тарифата по“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
*

ДВ, бр. 66 от 2013 г.

1. В ал. 1 след думата „веднъж“ се добавя „на
две години“ и думата „годишно“ се заличава.
2. В ал. 3 думите „тарифата – приложение
към“ се заменят с „тарифата по“.
§ 8. В чл. 9 цифрата „2“ се заменя с „3“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 след думата „насрочва“ се добавя „с
решение“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо след думата „оповестява“
се добавя „решението по ал. 1 и“;
б) в изречение трето думите „датата, съответно на“ се заменят с „решението по ал. 1 и датата,
съответно“.
§ 10. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията вписва служебно в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗКФН лицата с призната правоспособност на отговорен актюер в
7-дневен срок от представянето на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса
за издаване на сертификат съгласно тарифата по
чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 11. В чл. 13а, ал. 1 думите „чл. 97а, ал. 2,
т. 7 от Закона за здравното осигуряване“ се
заличават.
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§ 12. В чл. 13г ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията вписва служебно в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗКФН лицата с призната правоспособност на отговорен актюер в
7-дневен срок от представянето на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса
за издаване на сертификат съгласно тарифата по
чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В едномесечен срок от получаване на
решението по чл. 13, ал. 1, чл. 13г, ал. 1 или
чл. 18, ал. 1 лицата с призната от комисията
правоспособност заплащат такса за издаване
на сертификат съгласно тарифата по чл. 27,
ал. 2 ЗКФН. Сертификатът се издава на хартиен
носител по образец, одобрен от комисията, в
14-дневен срок от представяне на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „застраховане, животозастраховането и/или здравното осигуряване“
се заменят със „застраховане и/или животозастраховането“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението за признаване на
придобита правоспособност на отговорен
актюер в държава членка се прилагат:
1. документите по чл. 4, ал. 2;
2. нотариално заверен препис на документ
за призната правоспособност, диплом или друг
сертификат, който удостоверява признатата
правоспособност на отговорен актюер;
3. информация за компетентния орган или
организацията, издали документа, удостоверяващ призната правоспособност;
4. информация за други данни, условия
или ограничения, свързани с признатата право
способност, невключени в документа по т. 2;
5. декларация за истинността на посочените
от лицата данни и за това, че им е известна
наказателната отговорност за представяне на
неверни данни, която се носи по Наказателния
кодекс на Република България.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Към заявлението за признаване на придобита правоспособност на отговорен актюер в
държава, която не е членка на Европейския съюз
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или Европейското икономическо пространство,
се прилагат документите по ал. 2, както и
информация за реда, по който на лицето му е
била призната правоспособност.“
§ 15. В чл. 18 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията вписва служебно в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 13 ЗКФН лицата с призната правоспособност на отговорен актюер в
7-дневен срок от представянето на документ,
удостоверяващ внасянето на дължимата такса
за издаване на сертификат съгласно тарифата по
чл. 27, ал. 2 ЗКФН.“
§ 16. В заглавието на глава четвърта думите
„и ЗЗО“ се заличават.
§ 17. В чл. 21 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „на здравноосигурителните
дружества“ се заменят с „презастрахователите“
и изречение второ се заличава.
§ 19. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
след думата „презастрахователи“ поставената
запетая и думата „здравноосигурителни“ се
заличават.
§ 20. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби след думата „застраховането“ поставената запетая и думите „чл. 97а, ал. 2, т. 5
и ал. 3 и чл. 97в, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване“ се заличават.
§ 21. Приложение № 2 към чл. 21, ал. 2 и
приложение № 3 към чл. 22, ал. 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. В Наредба № 21 от 2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност
на застрахователите, презастрахователите и
здравноосигурителните дружества (обн., ДВ,
бр. 29 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 22 и 36 от
2006 г., бр. 2 от 2008 г.; изм., бр. 2 от 2013 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието на наредбата думите
„застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества“ се заменят със
„застрахователите и презастрахователите“.
2. В чл. 1, ал. 1 думите „застрахователите,
презастрахователите и здравноосигурителните
дружества“ се заменят със „застрахователите и
презастрахователите“.
3. В чл. 3, ал. 1 думите „застрахователите,
презастрахователите и здравноосигурителните
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дружества“ се заменят със „застрахователите и
презастрахователите“.
4. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества“ се заменят със „застрахователите и
презастрахователите“;
б) в ал. 2 думите „и на здравноосигурителните дружества“ се заменят с „презастрахователите“.
5. В чл. 5 се правят следните изменения:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „застрахователя,
презастрахователя или здравноосигурителното
дружество“ се заменят със „застрахователя или
презастрахователя“;
бб) в т. 2 думите „и по чл. 90в, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване“ се заличават;
вв) в т. 5 думите „или от здравноосигурителното дружество“ се заличават;
б) в ал. 2 т. 4 и 5 се изменят така:
„4. балансовата стойност на участията
по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните
разпоредби на Кодекса за застраховането, които застрахователят или презастрахователят
притежава в застраховател, презастраховател,
пенсионноосигурително дружество, застрахователен холдинг, застрахователен холдинг
със смесена дейност, кредитна институция,
финансова институция по чл. 3, ал. 1 от Закона за кредитните институции, дружество за
спомагателни услуги по чл. 2, ал. 4 от Закона
за кредитните институции, инвестиционен
посредник, управляващо дружество, както и инвестициите в дългово-капиталови
(хибридни) инструменти и в подчинен дълг в
такива дружества, в които застрахователят или
презастрахователят има участие, когато те не са
консолидирани в отчета му;
5. балансовата стойност на участията, които
надхвърлят 50 на сто от капитала на свързаното дружество, които застрахователят или
презастрахователят притежава в търговски
дружества, различни от дружествата по т. 4,
както и инвестициите в дългово-капиталови
(хибридни) инструменти и в подчинен дълг в
такива дружества, в които застрахователят или
презастрахователят има участие, когато те не са
консолидирани в отчета му.“;
в) в ал. 3 думите „застрахователят, презастрахователят или здравноосигурителното
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дружество“ се заменят със „застрахователят или
презастрахователят“.
6. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в т. 3 думите „или от здравноосигурителното дружество“ се заличават;
б) в т. 4 думите „или на здравноосигурителното дружество“ се заличават;
в) в т. 6 думите „или от здравноосигурителното дружество“ се заличават;
г) в т. 7 думите „или здравноосигурителното дружество“ се заличават.
7. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 2 и 8 думите „или здравно
осигурителното дружество“ се заличават;
б) в ал. 2 думите „или на здравноосигурителното дружество“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „или от здравноосигурителното дружество“ се заличават.
8. В чл. 12, ал. 1 думите „на здравноосигурителните резерви“ се заменят с „от презастрахователите“.
9. В чл. 13 думите „или здравноосигурително дружество“ се заличават.
10. Навсякъде в чл. 14 думите „на здравноосигурителните резерви“ се заменят с „от презастрахователите“.
11. В заглавието на раздел ІІІ от глава трета
думите „и на здравноосигурително дружество“
и поставената пред тях запетая се заличават.
12. В чл. 21 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „здравноосигурителни договори“ се заменят с „договори по застраховка
по раздел II, буква „А“, т. 2 от приложение № 1
от Кодекса за застраховането“;
в) алинея 3 се отменя.
13. Член 32а се отменя.
14. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба
думите „или здравноосигурително дружество“
се заличават.
15. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „и чл. 90а от Закона за здравното
осигуряване“ се заличават.
16. В приложение № 1 към чл. 20, ал. 2
навсякъде думите „на здравноосигурителните
резерви“ се заменят с „от презастрахователите“.
§ 23. В Наредба № 27 от 2006 г. за реда и
методиката за образуване на техническите
резерви от застрахователите и от презастрахователите и на здравноосигурителните резерви
(обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр.
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65 от 2007 г., бр. 3 от 2008 г.; изм., бр. 49 и
89 от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието на наредбата след думата „презастрахователите“ поставената запетая и думите „и на здравноосигурителните
резерви“ се заличават.
2. В чл. 1 след думата „презастрахователите“
поставената запетая и думите „и здравноосигурителните резерви“ се заличават.
3. В чл. 2 думите „застрахователя, презастрахователя или от здравноосигурителното
дружество“ се заменят със „застрахователя или
от презастрахователя“, а думите „застрахователни, презастрахователни или здравноосигурителни“ се заменят със „застрахователни или
презастрахователни“.
4. В чл. 4 се правят следните изменения:
а) алинея 4 се отменя;
б) в ал. 5 запетаята след думите „ал. 1, т. 9,
ал. 2, т. 6“ се заменя с „и“ и думите „и по ал. 4,
т. 6“ се заличават;
в) в ал. 6 запетаята след думите „ал. 1, т. 9,
ал. 2, т. 6“ се заменя с „и“ и думите „и по ал. 4,
т. 6“ се заличават.
5. В чл. 5 ал. 3 се отменя.
6. В чл. 6 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „или здравноосигурителни
пакети“ се заличават;
б) навсякъде в ал. 2, 3, 4 и 5 думите „или
здравноосигурителен пакет“ се заличават.
7. В чл. 7 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 след думата „застрахователни“
поставената запетая се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителни“ се заличават;
б) в ал. 4 се правят следните изменения:
аа) в основния текст думите „или от здравноосигурително дружество“ и поставената след
тях запетая се заличават;
бб) в т. 2 запетаята след думата „застрахователят“ се заменя с „или“ и думите „или здравноосигурителното дружество“ се заличават.
8. В чл. 8 се правят следните изменения:
а) в ал. 3 запетаята след думата „застрахователни“ се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителни“ се заличават;
б) в ал. 4 запетаята след думата „застрахователни“ се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителни“ се заличават;
в) в ал. 7 се правят следните изменения:
аа) в основния текст думите „и по чл. 99м,
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ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване“
се заличават;
бб) в т. 1 думите „(презастрахователни,
здравноосигурителни)“ се заменят с „или презастрахователни“.
9. В чл. 9, ал. 6 думите „или здравноосигурителен пакет“ се заличават.
10. В чл. 10 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „или здравноосигурителен пакет“ и думите „или здравноосигурителни“ се заличават;
б) в т. 2 думите „или здравноосигурителни
пакети“ се заличават.
11. В чл. 11 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 след думата „застрахователен“
запетаята се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителен“ се заличават;
б) в ал. 2 след думите „застрахователнотехническия план“ запетаята се заменя с „или
в“, думите „или в здравноосигурителния
технически план“ се заличават, след думите
„срокът на застрахователния“ запетаята се
заменя с „или“ и думите „или здравноосигурителния“ се заличават;
в) в ал. 3 след думите „срокът на застрахователния“ запетаята се заменя с „или“ и думите „или здравноосигурителния“ се заличават;
г) в ал. 8 се правят следните изменения:
аа) в основния текст думите „здравно
осигурителни договори“ се заменят със „застрахователни договори по т. 2 от раздел IІ,
буква „А“ от приложение № 1 от Кодекса за
застраховането“;
бб) в т. 1 думите „здравноосигурителното
дружество“ се заменят със „застрахователят“.
12. В чл. 11а, ал. 3 цифрата „8“ се заменя
със „7“.
13. В чл. 12 след думата „застрахователния“
запетаята се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителния“ се заличават.
14. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения:
а) в т. 1 след думите „Търговския закон“
поставената запетая се заменя с „и“ и думите
„и здравноосигурителното дружество“ и поставената след тях запетая се заличават;
б) в т. 5 след думата „застрахован“ поставената запетая и думите „осигурено лице“ се
заличават, думите „или здравноосигурителен“ и
думите „или здравноосигурителното дружество“
се заличават;
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в) в т. 6 след думата „застрахователната“
поставената запетая се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителната“ се заличават;
г) в т. 7 се правят следните изменения:
аа) в основния текст след думата „застрахователните“ поставената запетая се заменя с
„или“ и думите „или здравноосигурителните“ се
заличават;
бб) в буква „а“ след думата „застрахователни“ поставената запетая се заменя с „или“,
думите „или здравноосигурителни“ се заличават, след думата „застрахователния“
запетаята се заменя с „или“ и думите „или
здравноосигурителния“ се заличават;
д) в т. 8 думите „или здравноосигурителните“ се заличават, след думата „застрахователния“ запетаята се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителния“ се заличават;
е) в т. 9 навсякъде след думата „застрахователни“ запетаята се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителни“ се заличават;
ж) в т. 10 след думата „застрахователно“
поставената запетая се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурително“ се заличават и след
думата „застрахователни“ запетаята се заменя с
„или“ и думите „или здравноосигурителни“ се
заличават;
з) в т. 11 след думата „застрахователя“ поставената запетая се заменя с „или“ и думите
„или здравноосигурителното дружество“ се
заличават.
15. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и чл. 90в, ал. 4 от Закона за
здравното осигуряване“ се заличават.
16. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 2
навсякъде думите „или здравно осигуряване“ се
заличават.
17. В приложение № 4 към чл. 12, ал. 3
навсякъде думите „или здравно осигуряване“ се
заличават.
§ 24. В Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата
и съдържанието на финансовите отчети,
справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2007 г., бр. 51 от
2008 г., бр. 49 и 89 от 2010 г., бр. 5 от 2011 г. и
бр. 2 от 2013 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В наименованието на наредбата след
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думата „застрахователите“ запетаята се заменя
с „и“ и думите „и на здравноосигурителните
дружества“ се заличават.
2. В чл. 1:
а) алинея 2 се отменя.
б) в ал. 3 след думата „застрахователи“
запетаята се заменя с „и“, думите „и здравноосигурителни дружества“ и думите „и върху
дейността по доброволно здравно осигуряване“
се заличават.
3. В чл. 2 след думата „Застрахователите“
запетаята се заменя с „и“ и думите „и здравноосигурителните дружества“ се заличават.
4. В чл. 3 след думата „застрахователите“
запетаята се заменя с „и“ и думите „и на здравноосигурителните дружества“ се заличават.
5. В чл. 4, т. 1 след думата „застрахователи“
запетаята се заменя с „и“ и думите „и здравноосигурителни дружества“ се заличават.
6. В чл. 19, ал. 2 и в чл. 20, ал. 1 думите „на
здравноосигурителните резерви“ се заменят с
„от презастрахователите“.
7. В чл. 24 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, т. 1:
аа) в буква „а“ навсякъде думите „или
здравноосигурителните“ се заличават;
бб) в буква „б“ думите „или здравноосигурителните“ и думата „здравноосигурителния“ се
заличават;
б) в ал. 1, т. 2 навсякъде след думата „застрахователни“ запетаята се заменя с „или“ и
думите „или здравноосигурителни“;
в) в ал. 5 навсякъде думата „осигурени“ се
заличава.
8. В чл. 33, т. 2 думите „и здравноосигурителните“ се заличават.
9. Глава седма с членове 38 и 39 се отменя.
10. В § 1 от допълнителната разпоредба се
правят следните изменения:
а) точка 7 се изменя така:
„7. „Разходи за уреждане на претенции“
са разходите за уреждане на претенции за
изплащане на застрахователни обезщетения,
суми или други задължения на застрахователя
на основание на застрахователни договори
независимо дали са направени от наетия щатен
персонал на застрахователя, или са разходи за
външни услуги.“;
б) в т. 8 думите „или здравноосигурително“
се заличават.
11. В § 5 от преходните и заключителните
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разпоредби думите „и чл. 99м, ал. 3 от Закона за
здравното осигуряване“ се заличават.
12. Приложение № 2 към чл. 38, ал. 2 се
отменя.
§ 25. Тази наредба влиза в сила на 9 септември 2013 г. с изключение на § 5 – 10, § 12, § 13,
§ 14, т. 2 и 3 и § 15, които влизат в сила от деня
на обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
§ 26. (1) Обстоятелства в регистъра на здравноосигурителните дружества по чл. 26 от Наредба
№ 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов надзор
и за подлежащите на вписване обстоятелства
могат да се вписват до получаване на лиценз
за извършване на дейност по застраховане от
здравноосигурителното дружество, съответно до
приключване на производството по издаване на
лиценз за сливане или вливане в застраховател
или до приключване на ликвидацията или
на производството по несъстоятелност на
здравноосигурително дружество.
(2) Обстоятелствата, вписани в регистъра на здравноосигурителните дружества по
чл. 26 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето
и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на
вписване обстоятелства, се запазват.
§ 27. При необходимост от изчисляване
на собствени средства, граница на платежоспособност или на технически резерви на
здравноосигурително дружество наредбите
по § 21 и 22 във вида им преди изменението
и допълнението с тази наредба могат да се
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прилагат до датата на получаване на лиценз
за извършване на дейност по застраховане от
здравноосигурителното дружество, съответно до
приключване на производството по издаване на
лиценз за сливане или вливане в застраховател
или до приключване на ликвидацията или
на производството по несъстоятелност на
здравноосигурително дружество.
§ 28. (1) Частичната правоспособност на
отговорен актюер за здравно осигуряване,
призната по реда на Наредба № 31 от 2006 г. за
условията и реда за провеждане на изпит и за
признаване на правоспособност на отговорен
актюер, за признаване на правоспособност,
придобита извън Република България, както и
за формата на актюерската заверка, формата
и съдържанието на актюерския доклад и на
справките по Кодекса за застраховането и Закона
за здравното осигуряване, които отговорният
актюер заверява преди нейното изменение с
тази наредба, се признава за частична правоспособност по застраховане за вида застраховка
„Заболяване“.
(2) В седемдневен срок от настъпването му
обстоятелството по ал. 1 се отразява служебно
в регистъра на лицата, които имат призната
правоспособност на отговорен актюер по
чл. 31 от Наредба № 15 от 2004 г. за воденето
и съхраняването на регистрите от Комисията за
финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства.
§ 29. Наредбата е приета с Решение № 141Н от 11.07.2013 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Стоян Мавродиев
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І. РЕШЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
На своите заседания през месец юли Комисията за финансов надзор:
1. ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТ
за първично публично предлагане на емисия ценни книжа на
ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД
ПАМПОРОВО АД
СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ

№ на решението
и дата на заседанието

СОФИЯ
ЧЕПЕЛАРЕ
СОФИЯ

за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на
ФОРМОПЛАСТ АД
КЪРДЖАЛИ
ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД
СОФИЯ
2. ОТКАЗА
да издаде лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на
АЛФА АД
СОФИЯ
(в процес на учредяване)
3. ВПИСА
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН емисия акции на
ЛАВЕНА АД
СПИДИ АД
с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН
ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ
управляван от
УД КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4 ЗКФН
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
управляван от
УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

ШУМЕН
СОФИЯ

506-Е/04.07.2013
561-Е/17.07.2013
576-Е/22.07.2013
507-Е/04.07.2013
542-Е/11.07.2013

508-УД/04.07.2013

509-Е/04.07.2013
580-Е/22.07.2013

562-ДФ/17.07.2013

579-ДФ/22.07.2013
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4. ПРЕКРАТИ
откритото производство за признаване на придобита квалификация за извършване на дейност като
инвестиционен консултант от
ЖАН-ЛЮК МАРТИНЕ
З510-ИК/04.07.2013
5. ИЗДАДЕ
разрешение
 за преобразуване чрез вливане на
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ СЪГЛАСИЕ ЗДРАВЕ АД
във
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ХИПОКРАТ АД
СОФИЯ
във

във

511-ЗОД/04.07.2013

ЮНАЙТЕД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД
ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД

СОФИЯ

547-ЗОД/11.07.2013

СОФИЯ

593-ОЗ/25.07.2013

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ АД
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

 за прекратяване на

ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА - ЗДРАВЕ АД
СОФИЯ
и отне лицензията за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване

549-ЗОД/11.07.2013

допълнителен лиценз на
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
ЗЕАД ЦКБ ЖИВОТ ЕАД
ОББ - АЛИКО ЖЗД АД
ОЗОФ ДОВЕРИЕ ЗАД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

512-ЖЗ/04.07.2013
545-ЖЗ/11.07.2013
546-ЖЗ/11.07.2013
581-ОЗ/22.07.2013

лиценз за извършване на застраховане на
ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД
ЗК МЕДИКО-21 АД
ЗЗОК НАДЕЖДА АД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

548-ОЗ/11.07.2013
563-ОЗ/17.07.2013
594-ОЗ/25.07.2013

временна забрана
за публикуване на търговото предложение на
КВАРЦВЕРКЕ ГМБХ
към акционерите на
КАОЛИН АД
одобрение
за промени в устава на
ПИ АР СИ АДСИЦ
УЛПИНА АДСИЦ
БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

541-ТП/11.07.2013

СОФИЯ
СОФИЯ
ВАРНА

543-ДСИЦ/11.07.2013
544-ДСИЦ/11.07.2013
578-ДСИЦ/22.07.2013

6. ОТХВЪРЛИ
като неоснователна жалбата на
ПЕТРОЛ АД
СОФИЯ
550-ПД/11.07.2013
срещу решение № 368-ПД/ от 13.05.2013 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление
„Надзор на инвестиционната дейност“
7. РАЗШИРИ
обхвата на издадения лиценз на
ИП АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД

10

СОФИЯ

577-ИП/22.07.2013
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ІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Председателят на Комисията за финансов надзор:
1. ОТКАЗА
достъп до обществена информация на
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

СОФИЯ

2. ОТХВЪРЛИ
като неоснователни жалбите на
МИХАИЛ ТОДОРОВ КУМЧЕВ
СПАС ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
3. РАЗРЕШИ
връщане на надвнесена сума на
ЗОФ ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

526-ДС/08.07.2013
553-ДС/12.07.2013

СОФИЯ
СОФИЯ

4. ПРЕДОСТАВИ
достъп до обществена информация на
ТОДОР ЦВЕТАНОВ ЦОЛОВ
5. УСТАНОВИ
изискуемо публично държавно вземане от
СЕРДИКА КУЛА АД

503-ОИ/03.07.2013

568-ВТ/19.07.2013
569-ВТ/19.07.2013

573-ОИ/19.07.2013

КУЛА

538-ПД/11.07.2013

ІІІ. ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ
НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната
дейност“:
1. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ЕКОТАБ АД
ДОМИНАНТ ФИНАНС АД
ДОМИНАНТ ФИНАНС АД
БРОСС ХОДИНГ АД
БРОСС ХОДИНГ АД
ПОЛИМЕРИ АД
ПОЛИМЕРИ АД
ПОЛИМЕРИ АД
ЗАВАРЪЧНИ МАШИНИ АД
АДВЕРТАЙЗИНГ ПРОДИДЖИ АД
АДВЕРТАЙЗИНГ ПРОДИДЖИ АД
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ
ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ

С. БАРАКОВО
СОФИЯ
СОФИЯ
СИЛИСТРА
СИЛИСТРА
ДЕВНЯ
ДЕВНЯ
ДЕВНЯ
ПЕРНИК
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

500-ПД/02.07.2013
501-ПД/02.07.2013
502-ПД/02.07.2013
504-Е/03.07.2013
505-Е/03.07.2013
513-ПД/04.07.2013
514-ПД/04.07.2013
515-ПД/04.07.2013
517-ПД/05.07.2013
524-ПД/05.07.2013
525-ПД/05.07.2013
527-ДСИЦ/08.07.2013
528-ДСИЦ/08.07.2013
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ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД
ХАД АКБ КОРПОРАЦИЯ АД
БЕСТТЕХНИКА - ТМ - РАДОМИР АД
БЕСТТЕХНИКА - ТМ - РАДОМИР АД
М+С ХИДРАВЛИК АД
ЯВОР АД
АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
ЧЕСТЪРФИЙЛД АД
ЧЕСТЪРФИЙЛД АД
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СОЛИД ИНВЕСТ АДСИЦ
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
СТЕЛ СОЛАР 1 АД
СТЕЛ СОЛАР 1 АД
КРЕМИКОВЦИ АД
КРЕМИКОВЦИ АД
БРОСС ХОЛДИНГ АД
ЧЕСТЪРФИЙЛД АД
ПРАЙМ ТУРИСТ АД
ПРАЙМ ТУРИСТ АД
ПРАЙМ ТУРИСТ АД
КАУЧУК АД
КАУЧУК АД
ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД
ЮРОКАПИТАЛ БИТЕКС АД
ТРАНССТРОЙ - БУРГАС АД
ПТИЦЕВЪДСТВО - ЛОМЦИ АД
ВИТАПРОТ - СЛАВЯНОВО АД

СОФИЯ
СОФИЯ
РАДОМИР
РАДОМИР
КАЗАНЛЪК
ПЕТРИЧ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СИЛИСТРА
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ
БУРГАС
СОФИЯ
СОФИЯ

2. ИЗДАДЕ
одобрение
 за промени в правилата на
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
ДФ СТАТУС ГЛОБАЛ ETFS
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
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529-ПД/08.07.2013
530-ПД/08.07.2013
532-ПД/09.07.2013
533-ПД/09.07.2013
536-ПД/10.07.2013
555-ПД/15.07.2013
564-Е/18.07.2013
565-Е/18.07.2013
566-ПД/18.07.2013
567-ПД/18.07.2013
570-ДСИЦ/19.07.2013
571-ДСИЦ/19.07.2013
572-ПД/19.07.2013
583-ПД/23.07.2013
584-ПД/23.07.2013
585-ПД/23.07.2013
586-ПД/23.07.2013
587-Е/23.07.2013
588-ПД/23.07.2013
595-ПД/25.07.2013
596-ПД/25.07.2013
597-ПД/25.07.2013
598-ПД/25.07.2013
599-ПД/25.07.2013
600-ПД/26.07.2013
601-ПД/26.07.2013
603-ПД/30.07.2013
604-ПД/30.07.2013
605-ПД/30.07.2013

518-ДФ/05.07.2013
519-ДФ/05.07.2013
520-ДФ/05.07.2013

 за промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите и
в правилата за управление на риска на
ДФ СТАТУС ФИНАНСИ
521-ДФ/05.07.2013
ДФ СТАТУС НОВИ АКЦИИ
523-ДФ/05.07.2013
 за промени в правилата за управление на риска на
ДФ СТАТУС ГЛОБАЛ ETFS

522-ДФ/05.07.2013

 за промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на
ДФ СТАТУС ГЛОБАЛ ETFS

 на нов правилник на

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

 за замяна на банката депозитар на
ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
17 наказателни постановления
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554-ДФ/12.07.2013

СОФИЯ

537-ЦД/10.07.2013
589-ДФ/24.07.2013
590-ДФ/24.07.2013
591-ДФ/24.07.2013
592-ДФ/24.07.2013
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3. ОТПИСА
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН:
ИНВЕСТБАНК АД

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

СОФИЯ

556-Е/15.07.2013

4. През юли 2013 г. в управление „Надзор на инвестиционната дейност“ са съставени 40 акта за
установяване на административно нарушение.

УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор“:
1. ЗАЛИЧИ
от регистъра на застрахователните брокери по чл. 30, ал. 1, т. 10 ЗКФН
ИИБ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БРОКЕР ЕООД
СОФИЯ

531-ЗБ/09.07.2013

2. ОДОБРИ
избора на
КРИСТИАН МАРТЕЛ
за ръководител на специализираната служба за вътрешен контрол на
ЗАД СОЖЕЛАЙФ БЪЛГАРИЯ АД
СОФИЯ

534-ЖЗ/09.07.2013

ХРИСТО ИВАНОВ КАТРАНДЖИЕВ
за независим член на СД на
АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖЗД ЕАД

СОФИЯ

560-ЖЗ/16.07.2013

намаляването на размера на резерва
за възникнали, но непредявени претенции към 30.06.2013 г. на
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЗЕАД

СОФИЯ

582-ОЗ/22.07.2013

3. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
ЗБ БГ БИЛД И КОНСУЛТИНГ ЕООД
ЗК УНИКА АД

СОФИЯ
СОФИЯ

535-ЗБ/09.07.2013
602-ОЗ/26.07.2013

4. ОТКАЗА
да включи в списъка на регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 КЗ
ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ ООД
СОФИЯ
СЛАВКОВ ОДИТ ООД
СОФИЯ

574-РО/19.07.2013
575-РО/19.07.2013

5. ИЗДАДЕ
13 наказателни постановления
6. През юни 2013 г. в управление „Застрахователен надзор“ са съставени 26 акта за установяване на
административно нарушение и са постъпили 60 жалби.

УПРАВЛЕНИЕ „ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР“

Заместник-председателят, ръководещ управление „Осигурителен надзор“:

1. ПРИЛОЖИ ПАМ
спрямо
АЙ ЕН ДЖИ ПОД ЕАД
ПОАД ЦКБ СИЛА АД
АЙ ЕН ДЖИ ПОД АД

СОФИЯ
СОФИЯ
СОФИЯ

516-ПОД/05.07.2013
551-ПОД/11.07.2013
552-ПОД/11.07.2013
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2. ОПРЕДЕЛИ
 минималната доходност от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за
предходния 24-месечен период от 30.06.2011 г. до 28.06.2013 г. в размер на 0,47 % на годишна база
539-УПФ/11.07.2013

 минималната доходност от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове
за предходния 24-месечен период от 30.06.2011 г. до 28.06.2013 г. в размер на 0,68 % на годишна база
540-ППФ/11.07.2013
3. ОДОБРИ
измененията и допълненията в правилника за организацията и дейността на
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ЗППФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ДПФПС АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

557-УПФ/15.07.2013
558-ППФ/15.07.2013
559-ДПФПС/15.07.2013

4. ИЗДАДЕ
4 наказателни постановления
5. През юли 2013 г. в управление „Осигурителен надзор“ са съставени 2 акта за установяване на
административни нарушения и са постъпили 10 сигнала от пенсионноосигурителни дружества и 3 жалби
от осигурени лица.

ІV. ВПИСАНИ ПРОМЕНИ В РЕГИСТРИТЕ
НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
В съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 за воденето и съхраняването
на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване
обстоятелства през периода бяха:
а) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на регулираните пазари на ценни книжа
по партидата на:
РГ-02-0001 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
		

чл. 15, ал. 1, т. 12;
чл. 16, ал. 1, т. 14, буква „г“

б) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на инвестиционните посредници
по партидата на:
РГ-03-0236
РГ-03-0136
РГ-03-0193
РГ-03-0113
РГ-03-0212
РГ-03-0009
РГ-03-0004
РГ-03-0073
РГ-03-0090
РГ-03-0083
РГ-03-0081
РГ-03-0211
РГ-03-0079

14

АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД
БАНКА ДСК ЕАД
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
БЕНЧМАРК ФИНАНС АД
БУЛБРОКЪРС ЕАД
ЕВРО-ФИНАНС АД
ЗЛАТЕН ЛЕВ БРОКЕРИ ООД
КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ АД
МКБ ЮНИОНЛАНК АД
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
ПОЗИТИВА АД
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 21
чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал.1, т. 16
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 16, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1 т. 6 и 21
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РГ-03-0015
РГ-03-0089
РГ-03-0157
РГ-03-0147
РГ-03-0161
РГ-03-0244
РГ-03-0084
РГ-03-0105
РГ-03-0141
РГ-03-0092

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД
РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ АД
СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ АД
ТЕКСИМБАНК АД
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
ЦКБ АД
ЮГ МАРКЕТ АД
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

чл. 14, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18; чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 14, ал. 1, т. 14, 16 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 8
чл. 16, ал. 1, т. 8
чл. 14, ал. 1, т. 16 и 18
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7
чл. 16, ал. 1, т. 7 и 17
чл. 16, ал. 1, т. 7

в) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа
по партидата на:
РГ-05-1134 АДВАНС ИНВЕСТ АД
РГ-05-0385 АЛЕН МАК
РГ-05-1465 АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД
РГ-05-1311 БРОСС ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1540 БУЛГАРПЛОД АД
РГ-05-1357 БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП ЕАД
РГ-05-1544 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ АД
РГ-05-0736 ДЖЕРМАН - СОФИЯ АД
РГ-05-1483 ДСК ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1542 ДСК ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР В ЕВРО
РГ-05-1379 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1378 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1204 ДФ ЕФ - ПРИНСИПАЛ
РГ-05-1211 ДФ ЕФ - РАПИД
РГ-05-0023 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ
РГ-05-1446 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕК 30
РГ-05-1427 ДФ КТБ БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1426 ДФ КТБ ФОНД АКЦИИ
РГ-05-1561 ДФ КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР
РГ-05-1375 ДФ РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1376 ДФ РЕАЛ ФИНАНС ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1176 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС
		
РГ-05-1253 ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ
РГ-05-1254 ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ
РГ-05-1219 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
БАЛАНСИРАН ФОНД
РГ-05-1218 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
РГ-05-1474 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД
РГ-05-1307 ДФ СТАНДАРТ ИНВЕСТМЪНТ
МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД
РГ-05-1308 ДФ СЪГЛАСИЕ ПРЕСТИЖ
РГ-05-1309 ДФ СЪГЛАСИЕ ПРОФИТ
РГ-05-1348 ДФ ЦКБ АКТИВ
РГ-05-1354 ДФ ЦКБ ГАРАНТ
РГ-05-1346 ДФ ЦКБ ЛИДЕР
РГ-05-1337 ЕВРОКРЕДИТ ЕАД
РГ-05-1392 ЕКСПАТ ИМОТИ АДСИЦ

чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 17, ал. 1, т. 4
чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 17, ал. 1, т. 2; чл. 19, ал. 1, т. 4
чл. 14, ал. 1, т. 16
чл. 19, ал. 3, буква „б“
чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 4, т. 13
чл. 14, ал. 1, т. 10, 11 и 21
чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 4, т. 6
чл. 23, ал. 4, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 1, 3, 7, 8, 20 и 28;
чл. 23, ал. 4, т. 7
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 4, т. 6 и 7
чл. 23, ал. 4, т. 6 и 7
чл. 23, ал. 4, т. 6
чл. 23, ал. 4, т. 6 и 7
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 5, т. 1
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 23, ал. 4, т. 9
чл. 19, ал. 1, т .4
чл. 17, ал. 4, т. 7
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РГ-05-1134
РГ-05-0096
РГ-05-1179
РГ-05-1176
РГ-05-1250
РГ-05-1349
РГ-05-1222
РГ-05-1316
РГ-05-1582
РГ-05-1179
РГ-05-1201
РГ-05-1493
РГ-05-1196
РГ-05-1317
РГ-05-1195
РГ-05-1173
РГ-05-1050
РГ-05-1256
РГ-05-1563
РГ-05-1108

					

ИД АДВАНС ИНВЕСТ АД
ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
ИД ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ИД СЕЛЕКТ БАЛАНС АД
КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ АД
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД
КУАНТУМ ДИВЕЛОПМЪНТС АДСИЦ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ
НУРТС БЪЛГАРИЯ АД
ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД АД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ОНИ ХОЛДИНГС АД
ПАРК АДСИЦ
ПЪЛДИН ЛАЙЪН ГРУП АДСИЦ
ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ИНСТИТУТ
ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (ТЦ-ИМЕ) АД
ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
ХИДРОИЗОМАТ АД
ХИПОКАПИТАЛ АДСИЦ (Л)
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЧЕСТЪРФИЙЛД АД
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чл. 22, ал. 1, т. 7
чл. 17, ал. 4, т. 7
чл. 22, ал. 1, т. 9
чл. 22, ал. 3, т. 1
чл. 14, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 8, 16, 18,20, 21 и 28
чл. 17, ал. 4, т. 4; чл. 18, т. 7
чл. 17, ал. 6, т. 3
чл. 17, ал. 1, т. 2
чл. 19, ал. 3, буква „б“
чл. 22, ал. 1, т. 18
чл. 17, ал. 1, т. 3
чл. 17, ал. 1, т. 4
чл. 14, ал. 1, т. 5 и 21
чл. 17, ал. 6, т. 3
чл. 19, ал. 3, букви „б“ и „в“
чл. 17, ал. 4, т. 2
чл. 17, ал. 1, т. 2; ал. 4, т. 6 и 7
чл. 17, ал. 5, букви „в“ и „г“
чл. 17, ал. 4, т. 2
чл. 17, ал. 4, т. 13

г) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на физическите лица, които по договор непосредствено извършват
сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации,
по партидата на:
РГ-06-0894
РГ-06-0951
РГ-06-1191
РГ-06-1687
РГ-06-1782
РГ-06-1768
РГ-06-1777
РГ-06-0287
РГ-06-1134

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ЯНЕВА-МАТУСКА
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛОЗКОВА
ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА
КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ПАУНИНА
ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
НАДЯ ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА
ОГНЯН ГАТЕВ ДЕЧЕВ
ПАСКО КОЛЕВ ПАСКОВ

чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 1 и 4
чл. 24, ал. 1, т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1 т. 3
чл. 24, ал. 1, т. 4
чл. 24, ал. 1, т. 4

д) вписани промени в обстоятелствата
в регистъра на управляващите дружества
по партидата на:
РГ-08-0018 АВРОРА КЕПИТЪЛ АД
		
РГ-08-0026 АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0018 АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД
РГ-08-0047 АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0009 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ
РГ-08-0021 КОМПАС ИНВЕСТ АД
РГ-08-0011 КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0007 ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
РГ-08-0006 СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

чл. 14, ал. 1, т. 1, 10, 16, 18 и 21;
чл. 22, ал. 1, т. 18
чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 23, ал. 1, т. 7
чл. 23, ал. 1, т. 7 и 8
чл. 23, ал. 1, т. 8
чл. 14, ал. 1, т. 5; чл. 15, ал. 1, т. 15
чл. 22, ал. 1, т. 6
чл. 14, ал. 1, т. 5
чл. 14, ал. 1, т. 16; чл. 23, ал. 1, т

Други уведомления

 Директор за връзки с инвеститорите
РГ-05-1544 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ АД
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Лиляна Веселинова Горанова
София, ул. „Акад. Ст. Младенов“ № 1, бл. 31
тел.: 02/949 31 82; 0888 98 15 93

Бюлетин 7/2013 						

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

 Промяна в наименованието, адреси и телефони
РГ-05-1250 БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД
		
		
		
		
		
		

КОНКОРД ФОНД - 2 АКЦИИ АД
1309 - София
бул. „Т. Александров“ № 141
тел.: 02/816 43 70; 02/816 43 45;
факс 02/933 79 19
asset_management@concord-am.bg
www.concord-am.bg

РГ-08-0018 АВРОРА КЕПИТЪЛ АД

АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД

РГ-08-0021 КОМПАС ИНВЕСТ АД
		

1301 - София
ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2

РГ-03-0015 ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА ООД

тел.: 02/460 64 00; факс: 02/460 64 01

V. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 145 ЗППЦК
В изпълнение на изискванията по чл. 145 ЗППЦК за разглеждания период в Комисията
за финансов надзор са постъпили уведомления за промяна на дяловото участие в следните
дружества:
Наименование на дружеството,
чиито акции са обект на трансакцията

Трите имена/наименование
на приобритател, съответно прехвърлител

РГ-05-1554 АРОМА КОЗМЕТИКС АД
РГ-05-0055 ДОВЕРИЕ ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД
РГ-05-1159 ИНВЕСТОР БГ АД
РГ-05-1056 КАТЕКС АД
РГ-05-0278 ЛАВЕНА АД
РГ-05-1586 РИЗЪРВ КЕПИТЪЛ АДСИЦ
РГ-05-1570 СИНТЕТИКА АД
РГ-05-1570 СИНТЕТИКА АД
		
РГ-05-1570 СИНТЕТИКА АД
РГ-05-1570 СИНТЕТИКА АД
РГ-05-1353 СИТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
РГ-05-1184 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
БЪЛГАРИЯ АДСИЦ
РГ-05-1173 ФОНД ИМОТИ АДСИЦ

ЛУКАН ДИМИТРОВ ЛУКАНОВ
ТЕЛСО АД
БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД
ВЕНТЧЪР ЕКУИТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
БАЛТИМОР ЕООД
ИД НАДЕЖДА АД
СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД
ЕВРОИНС РУМЪНИЯ ЗАСТРАХОВАНЕ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
KAMALIA TRADING LIMITED
ЗД ЕВРОИНС АД
ДИНЬО БЕЛЕВ ГОСПОДИНОВ
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
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