Проект
Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до
съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи (обн., ДВ, бр. 23 от
20.03.2012 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага за документи, съдържащи информация, представляваща
професионална тайна по смисъла па чл. 24 от Закона за Комисията за финансов надзор.”
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. По реда на тази наредба се предоставя достъп до съхраняваните от комисията
документи при наличие на нормативно основание за предоставянето им.”
§ 3. В чл. 4 думите „Закона за здравното осигуряване” се заличават.
§ 4. В чл. 7 думите „документите по чл. 2” се заменят със „съхраняваните от комисията
документи”.
§ 5. В чл. 8, ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Заявление за достъп до съхраняваните от комисията документи се подава в
деловодството на комисията.
(2) Заявлението се подава по образец съгласно приложението и задължително съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. посочване на документа, до който се иска да бъде предоставен достъп;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до документа;
4. адреса за кореспонденция със заявителя;
5. подпис на заявителя.”
§ 6. В чл. 9, ал. 1 думите „документите по чл. 2” се заменят със „съхраняваните от
комисията документи”.
§ 7. В чл. 10 думите „документите по чл. 2” се заменят със „съхраняваните от комисията
документи”.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в комисията” се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В срока по ал. 1 председателят на комисията взема решение за предоставяне или за
отказ от предоставяне на достъп до исканата информация и уведомява заявителя за взетото
решение.”
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато в заявлението исканият документ не е посочен точно, в 7-дневен срок от

постъпване на заявлението заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни
искания документ в срок до 30 дни от получаване на уведомлението.
2. В ал. 2 думите „предмета на исканата информация” се заменят с „искания документ”.
3. В ал. 3 думите „предмета на исканата информация” се заменят с „искания документ”.
§ 10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Срокът по чл. 11, ал. 1 може да бъде удължен с не повече от 10 дни, когато
поисканите в заявлението документи са с голям обем и е необходимо допълнително време
за тяхната подготовка.
(2) Председателят на комисията уведомява заявителя за удължаване на срока, в който ще
бъде предоставен достъп до исканите документи, както и за причините, които налагат това,
в срока по чл. 11, ал. 1.”
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „исканата информация” се заменя с „исканият документ съдържа
информация, която”.
2. В ал. 2 думите „или оправомощеното от него лице” се заличават.
3. В ал. 4 думите „исканата информация” се заменят с „исканият документ”.
§ 12. В чл. 15, ал. 1 навсякъде думите „исканата информация” се заменят с „исканите
документи”.
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „информация” се заменя със „съответните документи”.
2. В ал. 2 думата „информация” се заменя с „документите по ал. 1”.
§ 14. В чл. 17 думите „исканата информация” се заменят с „исканите документи”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 15. Наредбата е приета с Решение № ...... от .......... 2015 г. на Комисията за финансов
надзор.

