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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ДОКЛАД
ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ

ОТНОСНО:  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните 
институции, № 902-01-1, внесен от Министерски съвет на 07.01.09 г.

З  А  К  О  Н
çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà êðåäèòíèòå èíñòèòóöèè
(Обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г. 
и бр. 69 от 2008 г.)
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

§ 1. Â ÷ë. 2 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 2:
à) òî÷êè 1 è 2 ñå èçìåíÿò òàêà:
„1. èçâúðøâàíå íà óñëóãè ïî ïàðè÷íè ïðåâîäè;
2. èçäàâàíå è àäìèíèñòðèðàíå íà ñðåäñòâà çà ïëàùàíå (ïëàòåæíè êàðòè, ïúòíè÷åñêè ÷åêîâå è êðåäèòíè ïèñìà);”
á) òî÷êà 5 ñå îòìåíÿ;
â) â ò. 8, áóêâè „à” è „â” íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „èçâúí ñëó÷àèòå ïî ò. 9”; 
ã) â ò. 10 äóìàòà „ôèíàíñîâî” ñå çàìåíÿ ñ „ïàðè÷íî”;
ä) òî÷êà 11 ñå èçìåíÿ òàêà:
„11. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;”
е) точка 12 се изменя така:
„12. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг);”.
2. Â àë. 5 äóìèòå „àë. 2, ò. 1-4” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 2, ò. 3 è 4”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

§ 2. ×ëåí 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„Чл. 3. (1) Финансова институция е лице, различно от кредитна институция, чиято основна дейност е извършване на една или повече от дейностите: 
1. ïî ÷ë. 2, àë. 2, ò. 1, 2, 6–12; 
2. ïðèäîáèâàíå íà ó÷àñòèÿ â êðåäèòíà èíñòèòóöèÿ èëè â äðóãà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ;
3. îòïóñêàíå íà çàåìè ñúñ ñðåäñòâà, êîèòî íå ñà íàáðàíè ÷ðåç ïóáëè÷íî ïðèâëè÷àíå íà âëîãîâå èëè äðóãè âúçñòàíîâèìè ñðåäñòâà.
(2) Финансовите институции, които не подлежат на лицензиране или регистриране  по друг закон, трябва да бъдат вписани в регистър на БНБ, за да могат да извършват дейност. Регистърът е публичен и за вписването в него се издава удостоверение.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

§ 3. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 3à:
„×ë. 3à. (1) Çà äà áúäå âïèñàíà â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 3, àë. 2, ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ ñ òúðãîâñêà ðåãèñòðàöèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà òðÿáâà äà îòãîâàðÿ íà ñëåäíèòå èçèñêâàíèÿ:
1. äà å ó÷ðåäåíà êàòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, äðóæåñòâî ñ îãðàíè÷åíà îòãîâîðíîñò èëè êîìàíäèòíî äðóæåñòâî ñ àêöèè è äà èìà âíåñåí ñ ïàðè÷íè âíîñêè êàïèòàë â ðàçìåð, îïðåäåëåí ñ íàðåäáà íà ÁÍÁ;
2. ìÿñòîòî íà èçâúðøâàíå íà îñíîâíàòà ñòîïàíñêà äåéíîñò äà å íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ; 
3. óïðàâëÿâàùèòå è ïðåäñòàâëÿâàùèòå äðóæåñòâîòî ëèöà, êàêòî è ëèöàòà, êîèòî ïðÿêî èëè êîñâåíî ïðèòåæàâàò êâàëèôèöèðàíî äÿëîâî ó÷àñòèå â êàïèòàëà íà äðóæåñòâîòî, äà ïðèòåæàâàò íåîáõîäèìàòà êâàëèôèêàöèÿ, ïðîôåñèîíàëåí îïèò è ðåïóòàöèÿ.
(2) ×óæäåñòðàííà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ, êîÿòî ùå îñúùåñòâÿâà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ÷ðåç êëîí èëè äèðåêòíî, ñå âïèñâà â ðåãèñòúðà âúç îñíîâà íà óâåäîìëåíèåòî è ïðèëîæåíîòî óäîñòîâåðåíèå ïî ÷ë. 24, àë. 2.
(3) Äîêóìåíòèòå è èíôîðìàöèÿòà, êîèòî ñå èçèñêâàò çà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà, ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáàòà ïî àë. 1.
(4) Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà îòêàçâà âïèñâàíå â ðåãèñòúðà íà ìåñòíà èëè ÷óæäåñòðàííà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ, àêî  íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà çà âïèñâàíå èëè àêî íå ñà ïðåäñòàâåíè íåîáõîäèìèòå äàííè è äîêóìåíòè èëè ïðåäñòàâåíèòå ñúäúðæàò íåïúëíà, ïðîòèâîðå÷èâà èëè íåâÿðíà èíôîðìàöèÿ.
(5) Българската народна банка заличава от регистъра местна или чуждестранна финансовата институция по нейно искане или ако установи, че: 
1. е престанала да отговаря на изискванията на този член;
2. вписването е било извършено въз основа на невярна информация или неверни документи;
3. íå èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè ïî òîçè çàêîí èëè àêòîâåòå çà ïðèëàãàíåòî ìó, èëè äðóãè íîðìàòèâíîóñòàíîâåíè èçèñêâàíèÿ çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà. 
(6) При извършване на дейността си всяка финансовата институция трябва да разполага с правила за сключване на сделките и да представя в БНБ отчетите и информацията, определени с наредбата по ал. 1.”

Ïðåäëîæåíèå îò í.ï. Èâàí Ìàòååâ:
Â ÷ë. 3à, àë. 1 íà êðàÿ ñå äîáàâÿ „íî íå ïî-ìàëêî îò 3 000 000 ëåâà”.
Комисията не подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, като предлага:
1. Алинея 3 да се измени така:
„(3) Редът за вписване и заличаване от регистъра по чл. 3, ал. 2, както и необходимите документи за вписването се определят с наредбата по ал. 1, т. 1.”;
2. Алинея 6 да се измени така:
„(6) Изискванията към дейността на финансовата институция се определят с наредбата по ал. 1, т. 1.”

§ 4. Â ÷ë. 4 ñå ñúçäàâà ò. 4:
„4. ëèöàòà, êîèòî ïðåäîñòàâÿò ïî çàíÿòèå ïàðè÷íè çàåìè ñðåùó çàëîã íà âåùè (çàëîæíè êúùè) ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, óñòàíîâåíè îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.” 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

§ 5. Â ÷ë. 6 àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(3) Íàèìåíîâàíèåòî íà áàíêà íå ìîæå äà íàïîäîáÿâà íàèìåíîâàíèåòî íà äðóãà áàíêà, îñúùåñòâÿâàùà äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ. Çàáðàíàòà ñå îòíàñÿ è êîãàòî ñå íàïîäîáÿâà íàèìåíîâàíèåòî íà ðåíîìèðàíà áàíêà íà ìåæäóíàðîäíèÿ ôèíàíñîâ ïàçàð, îñâåí àêî òîâà ñòàâà ñ íåéíî ñúãëàñèå.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

§ 6. Â ÷ë. 11 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñå ñúçäàâà ò. 9:
„9. събраните данни за него не дават основание за съмнение относно неговата  надеждност и пригодност и възможност за възникване конфликт на интереси.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Член на надзорния съвет на банка или представител на юридическо лице в надзорния съвет може да бъде лице, което отговаря на изискванията на ал. 1, т. 3-8 и притежава надеждност и пригодност, необходими за заемане на  длъжността.”
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) Лицата по ал. 1 и 2 могат да бъдат избирани или упълномощавани след предварително одобрение от БНБ. Необходимата информация и документи, както и редът за издаване или отказ на одобрение се уреждат с наредба на БНБ.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “Алинеи 1–3” се заменят с “Алинеи 1 и 3”.
6. Äîñåãàøíàòà àë. 5 ñòàâà àë. 6 è â íåÿ äóìèòå „íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1 èëè 4” ñå çàìåíÿò ñ „èëè ïðåñòàíå äà îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1, 2 èëè 4.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, като предлага т. 6 да се измени така:
„6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „на изискванията на ал. 1 или 4” се заменят с „или престане да отговаря на изискванията на ал. 1, 2 или 5.”

§ 7. ×ëåí 12 ñå îòìåíÿ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

§ 8. Â ÷ë. 14, àë. 3 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â ò. 2 äóìèòå „çàñòðàøàâàò ñèãóðíîñòòà íà àêòèâèòå” ñå çàìåíÿò ñ „âúçïðåïÿòñòâàò ïðèëàãàíåòî íà ïðèíöèïèòå è íàé-äîáðèòå ïðàêòèêè çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå”.
2. Â ò. 15 äóìèòå „÷ë. 6, àë. 4” ñå çàìåíÿò ñ „÷ë. 6, àë. 3”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

§ 9. В чл. 15, ал. 1, т. 2 думите „са получили сертификат по чл. 11, ал. 2” се заменят с ”и надзорният съвет отговарят на съответните изисквания по чл. 11”. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

§ 10. В глава трета наименованието на раздел трети се изменя така:
„Îäîáðåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

§ 11. ×ëåí 28 ñå èçìåíÿ òàêà:
„Чл. 28. (1) Физическо или юридическо лице, както и лица, действащи съгласувано, не могат без предварително одобрение от БНБ да придобиват пряко или косвено акции или права на глас по акции в банка, лицензирана в Република България, ако в резултат на придобиването участието им става квалифицирано или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 33 или  50 на сто от акциите или правата на глас по акциите, както и когато банката става дъщерно дружество. 
(2) Предварително одобрение от БНБ се изисква и когато участието става квалифицирано или праговете по ал. 1 се достигат или надхвърлят в резултат на придобиване на акции на фондовата борса или на друг регулиран пазар на ценни книжа. 
(3) Когато в резултат на обективно настъпили обстоятелства извън волята на лицата участието им става квалифицирано или се достигат или надхвърлят праговете по ал. 1, приобретателите не могат да упражняват правото на глас по тези акции без одобрение на БНБ, за издаването на което следва да подадат заявление в едномесечен срок от възникване на основанието за това. Ако одобрението не бъде поискано в срока или бъде отказано, БНБ може да приложи мярката по чл. 103, ал. 2, т. 15.
(4) Преди одобрението на БНБ акциите по ал. 3 не се вземат предвид при определяне кворума на общото събрание на акционерите.
(5) Българската народна банка провежда предварителни консултации и си сътрудничи с компетентния надзорен орган в друга държава членка, когато заявителят по ал. 1-3 е:
1. кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник или управляващо дружество, лицензирани в държавата членка, или 
2. дружество майка на друга кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник или управляващо дружество, лицензирани в държавата членка, или
3. лице, упражняващо контрол върху кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник или управляващо дружество, лицензирани в държавата членка.
(6) Когато заявителят по ал. 1-3 е лице, лицензирано от Комисията за финансов надзор, БНБ провежда предварителните консултации и си сътрудничи с нея. 
(7) Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà ïðåäîñòàâÿ ñâîåâðåìåííî ïî èñêàíå íà îðãàíèòå ïî àë. 5 è 6 èíôîðìàöèÿòà, íåîáõîäèìà çà èçâúðøâàíå íà ïðåöåíêàòà íà çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå, êîÿòî å îò çíà÷åíèå çà óïðàæíÿâàíåòî íà òåõíèòå íàäçîðíè ôóíêöèè. Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà ìîæå äà ïðåäîñòàâè è áåç èçðè÷íî èñêàíå íà òåçè îðãàíè èíôîðìàöèÿòà, êîÿòî òÿ ñìÿòà çà ñúùåñòâåíà.” 
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, като предлага в ал. 3 думите „следва да подадат” да се заменят с „подават”.

§ 12. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 28à è 28á:
„Чл. 28а. (1) За да получи одобрение, всяко лице или лицата, действащи съгласувано, уведомяват БНБ чрез писмено заявление за решението си за придобиване по смисъла на чл. 28, ал. 1 или 2 или за възникнало основание по чл. 28, ал. 3 и прилагат всички необходими документи.
(2) Българската народна банка извършва преценка въз основа на документите и информацията, предоставени от заявителя, както и въз основа на друга информация и документи, с които разполага. 
(3) Одобрение се издава, ако преценката показва, че заявителят е подходящ и разполага с необходимите средства за осъществяване на придобиването, като се отчита и неговото потенциално въздействие върху банката с оглед гарантиране на бъдещото й стабилно и разумно управление. Преценката се извършва въз основа на всеки от следните критерии: 
1. репутацията на заявителя;
2. репутацията и опита на всяко лице, което ще управлява дейността на банката в резултат на осъществяване на заявеното придобиване;
3. финансовата стабилност на заявителя с оглед и на конкретната специфика на дейността, която банката извършва или се предвижда да извършва;
4. спазване от страна на банката към момента на придобиването и след това на надзорните изисквания, установени въз основа на действащата нормативна уредба, при отчитане и на обстоятелството дали групата, от която банката ще стане част, има структура, позволяваща упражняване на ефективен надзор, дали липсват пречки за обмен на информация между компетентните органи и дали е налице ясно разпределение на отговорностите между тях;
5. îòñúñòâèå íà ðàçóìíè îñíîâàíèÿ çà ñúìíåíèå, ÷å âúâ âðúçêà ñúñ çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå å èçâúðøåíî, ñå èçâúðøâà èëè å èìàëî îïèò çà èçâúðøâàíå íà èçïèðàíå íà ïàðè èëè ôèíàíñèðàíå íà òåðîðèçìà èëè ÷å îñúùåñòâÿâàíåòî íà çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå áè óâåëè÷èëî ðèñêà îò òîâà. 
(4) Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà îòêàçâà äà èçäàäå îäîáðåíèå, àêî óñòàíîâè, ÷å çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå íå îòãîâàðÿ íà íÿêîé îò êðèòåðèèòå ïî àë. 3 èëè ÷å èíôîðìàöèÿòà, ïðåäîñòàâåíà îò çàÿâèòåëÿ, å íåïúëíà, âúïðåêè ïðîâåæäàíåòî íà ïðîöåäóðàòà ïî ÷ë. 28á, àë. 3 è 4. 
×ë. 28á. (1) Êîãàòî êúì çàÿâëåíèåòî ïî ÷ë. 28à, àë. 1 ñà ïðèëîæåíè âñè÷êè íåîáõîäèìè äîêóìåíòè, â ñðîê äâà ðàáîòíè äíè ÁÍÁ èçïðàùà ïèñìåíî ïîòâúðæäåíèå äî çàÿâèòåëÿ çà ïîëó÷àâàíåòî ìó. Â ïîòâúðæäåíèåòî ñå ïîñî÷âà äàòàòà, íà êîÿòî èçòè÷à ñðîêúò çà ïðîèçíàñÿíå ïî çàÿâëåíèåòî. 
(2) Българската народна банка разглежда заявлението за одобрение по чл. 28, ал. 1, 2 или 3 в срок 60 работни дни от датата на изпращане на писменото потвърждение по ал. 1. 
(3) Ако е необходимо за извършване на преценката, БНБ може да отправи писмено искане за предоставяне на допълнителна информация не по-късно от петдесетия работен ден от срока по ал. 2. За периода между датата на изискване на информацията и датата на получаването й срокът по ал. 2 спира да тече. 
(4) Спирането по ал. 3 не може да надвишава 20 работни дни. В срока по ал. 2 БНБ може да отправи и допълнително искане за изясняване или допълване на предоставената информацията, но без това да води до спирането му. 
(5) В случаите, когато заявителят по чл. 28, ал. 1, 2 или 3 е лице със седалище в трета държава или върху него се упражнява надзор от трета държава, или е лице от държава членка, различно от кредитна институция, инвестиционен посредник, застраховател, презастраховател и предприятие за колективно инвестиране по чл. 77ш, ал. 1, т. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,  спирането по ал. 3 на срока за извършване на преценката може да бъде удължено от БНБ до не повече от 30 работни дни.
(6) Българската народна банка се произнася по заявлението в срока за извършване на преценката с мотивиран писмен акт. Когато заявителят е лице, върху което компетентен орган по чл. 28, ал. 5 или 6 упражнява надзор, в мотивите към акта по обективен начин се представя и становището на този орган относно преценката на заявеното придобиване. 
(7) Българската народна банка може да определи срок за осъществяване на придобиването, след изтичането на който одобрението се обезсилва. 
(8) Издаденото одобрение или отказ се съобщава на заявителя в срока по ал. 2, но не по-късно от два работни дни след вземане на решението. По искане на заявителя или по преценка на БНБ отказът и мотивите за извършването му могат да бъдат публично оповестени по подходящ начин.
(9) Ако БНБ не се произнесе по заявлението в срока по ал. 2, заявеното придобиване се счита за одобрено.
(10) Когато са постъпили две или повече заявления за одобрение на придобивания в една и съща банка, БНБ ги разглежда независимо едно от друго в съответствие с критериите по чл. 28а и при спазване на процедурата по този член. 
(11) Основните изисквания към заявителя, по които се преценява съответствието с критериите по чл. 28а, ал. 3, както и видът и съдържанието на необходимите документи за издаване на одобрение се уреждат с наредба на БНБ.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, като предлага:
1. Чл. 28а да се измени така:
„(1) За да получи одобрение, всяко лице или лицата, действащи съгласувано, уведомяват БНБ чрез писмено заявление за решението си за придобиване по смисъла на чл. 28, ал. 1 или 2 или за възникнало основание по чл. 28, ал. 3 и прилагат необходимите документи, определени с наредба на БНБ.”
(2) Българската народна банка извършва преценка въз основа на документите и информацията, предоставени от заявителя, както и въз основа на друга информация и документи, с които разполага. 
(3) Одобрение се издава, като се отчита потенциалното въздействие на заявителя върху кредитната институция, с оглед гарантиране на бъдещото й стабилно и разумно управление и ако преценката показва, че заявителят е подходящ и притежава необходимата финансовата стабилност. Преценката се извършва въз основа на всеки от следните критерии:
1. репутацията на заявителя;
2. репутацията и опита на всяко лице, което ще управлява дейността на банката в резултат на осъществяване на заявеното придобиване;
3. финансовата стабилност на заявителя с оглед и на конкретната специфика на дейността, която банката извършва или се предвижда да извършва;
4. спазване от страна на банката към момента на придобиването и след това на надзорните изисквания, установени въз основа на действащата нормативна уредба, при отчитане и на обстоятелството дали групата, от която банката ще стане част, има структура, позволяваща упражняване на ефективен надзор, дали липсват пречки за обмен на информация между компетентните органи и дали е налице ясно разпределение на отговорностите между тях;
5. îòñúñòâèå íà ðàçóìíè îñíîâàíèÿ çà ñúìíåíèå, ÷å âúâ âðúçêà ñúñ çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå å èçâúðøåíî, ñå èçâúðøâà èëè å èìàëî îïèò çà èçâúðøâàíå íà èçïèðàíå íà ïàðè èëè ôèíàíñèðàíå íà òåðîðèçìà èëè ÷å îñúùåñòâÿâàíåòî íà çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå áè óâåëè÷èëî ðèñêà îò òîâà. 
(4) Българската народна банка отказва да издаде одобрение, ако установи, че заявеното придобиване не отговаря на някой от критериите по ал. 3 или че информацията, предоставена от заявителя, е непълна, въпреки провеждането на процедурата по чл. 28б, ал. 3 и 4.
2. В чл. 28б, ал. 11 да се измени така:
„(11) Изискванията към заявителя, информацията и документите, по които се преценява съответствието с критериите по чл. 28а, ал. 3, се определят с наредба на БНБ.”

§ 13. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Без писмено разрешение на БНБ банката не може да:
1. открива клон в трета държава;
2. изменя наименованието си, обозначено в лиценза;
3. се преобразува;
4. извършва банкови сделки извън обхвата на издадения лиценз;
5. увеличава капитала си с непарични вноски;
6. изкупува обратно издадени от нея акции;
7. намалява капитала си;
8. учредява или придобива контрол върху банка със седалище в чужбина.
(2) Българската народна банка разглежда искането за издаване на разрешения по ал. 1 в тримесечен срок от получаването му. В случаите по ал. 1, т. 3 БНБ разглежда искането, ако е представено разрешение от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително.
(3) Условията и редът за издаване на  разрешенията по ал. 1, както и основанията за отказ се определят с наредба на БНБ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.

§ 14. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Сделките, решенията и действията, извършени без предварително одобрение в случаите по чл. 28, ал. 1 и 2 или без предварително разрешение по чл. 29, ал. 1, са нищожни.
(2) Централният депозитар вписва в акционерната книга на банката придобиването на акции, за което се изисква одобрение по реда на чл. 28, ал. 1 и 2, след представяне на одобрението, а в случаите на чл. 28б, ал. 9 - след получаване на потвърждение за това  от БНБ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14.

§ 15. В чл. 30, ал. 4 думите „чл. 28, ал. 4” се заменят с „чл. 28, ал. 3”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15.

§ 16. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Предварително писмено одобрение по чл. 28 е изискуемо и за акционер, който при участие в увеличаването на капитала на банката с вноски на акционерите или чрез превръщане на облигации в акции увеличава дела си, ако в резултат на това участието му става квалифицирано или ако това участие достига или надхвърля праговете от 20, 33 или 50 на сто от акциите или правата на глас по акциите, както и когато банката става дъщерно дружество. 
(2) По отношение на акционери, за които в резултат на увеличаване на капитала със сума, по-малка от приетата в решението за увеличаване на капитала, възниква основание за искане на одобрение, се прилага съответно чл. 28, ал. 3.
(3) Необходимите документи и информация, които се представят от акционера за извършване на преценката по чл. 28а, се определят с наредба на БНБ.
(4) При нарушаване изискването на ал. 1 придобиването на акции поражда правно действие, но БНБ може да приложи мярката по чл. 103, ал. 2, т. 15.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16.

§ 17. В чл. 32, ал. 1 думите „с право на глас” се заменят с „или правата на глас по акциите”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17.

§ 18. В чл. 33, ал. 1 след думите „акциите му” се добавя „или правата на глас по акциите”, а думите „20, 33, 50, 66, 75 или 100 на сто” се заменят с „20, 33 или 50 на сто”. 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.

§ 19. В чл. 35 думите „чл. 28, ал. 6” се заменят с „чл. 29, ал. 1”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19.

§ 20. Â ÷ë. 40 ñå ñúçäàâà àë. 4:
„(4) Ïî îòíîøåíèå íà äîãîâîðèòå çà ïðèâëè÷àíå îò áàíêà íà ñóìè ñ öåë äà áúäàò âêëþ÷åíè êàòî åëåìåíòè â êàïèòàëà é îò âòîðè ðåä ñëåä èçäàâàíå îò ÁÍÁ íà ðàçðåøåíèå ïî ðåäà íà àë. 2, ò. 1 íå ñå ïðèëàãàò ðàçïîðåäáèòå íà Çàêîíà çà çàäúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå è íà Çàêîíà çà áàíêîâàòà íåñúñòîÿòåëíîñò, êîèòî â ñðàâíåíèå ñ òåçè ïî äîãîâîðà ïðåäâèæäàò ïî-áëàãîïðèÿòåí ðåæèì îòíîñíî ïðàâàòà íà êðåäèòîðèòå.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20.

§ 21. Â ÷ë. 45 àë. 5 ñå îòìåíÿ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21.

§ 22. ×ëåí 47 ñå èçìåíÿ òàêà:
„Чл. 47. (1) Общият размер на квалифицираните дялови участия на банката в дружества, които не са кредитни институции, финансови институции, дружества за извършване на спомагателни услуги или застрахователи, не може да надвишава 50 на сто от собствения й капитал, а заедно с вложенията й в недвижими имоти и други дълготрайни материални активи, които не са предмет на договор за лизинг - собствения й капитал. 
(2) Размерът на квалифицирано дялово участие на банката в дружество по ал. 1 не може да надхвърля 10 на сто от собствения й капитал.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22.

§ 23. ×ëåí 56 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 56. (1) Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà ñúçäàâà è ïîääúðæà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà ïàðè÷íèòå çàäúëæåíèÿ íà êëèåíòèòå êúì áàíêèòå ïî ÷ë. 2, àë. 5 è êúì ôèíàíñîâèòå èíñòèòóöèè, êîèòî èìàò îñíîâíà äåéíîñò ïî ÷ë. 3, àë. 1, ò. 3 èëè ïî ÷ë. 2, àë. 2, ò. 6.
(2) Áàíêèòå è ôèíàíñîâèòå èíñòèòóöèè ïî àë. 1 ñà çàäúëæåíè äà ïðåäîñòàâÿò è èìàò ïðàâî äà ïîëó÷àâàò èíôîðìàöèÿ îò ñèñòåìàòà ïî àë. 1.
(3) Çà äîñòúïà äî èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî ÷ë. 64.
(4) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ñúçäàâàíå è ôóíêöèîíèðàíå íà èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà è çà ïðåäîñòàâÿíå è ïîëó÷àâàíå íà èíôîðìàöèÿ îò íåÿ ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà ÁÍÁ.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23.

§ 24. Â ÷ë. 71 àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(3) Промените в състава на управителния съвет (съвета на директорите), на надзорния съвет, упълномощаването на прокуристи, както и измененията в устава се вписват в Търговския регистър след одобрение от БНБ. Одобрението се смята за дадено, ако тя не е възразила в срок 10 дни от уведомяването й. В случаите на възражение екземпляр от акта се изпраща до Агенцията по вписванията.” 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

§ 25.  Â ÷ë. 73 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìàòà „ïðåãëåæäà” ñå çàìåíÿ ñ „àêòóàëèçèðà â ñúîòâåòñòâèå ñ íàé-äîáðèòå ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòè ïðàêòèêè çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå íà áàíêè”. 
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 3:
„(3) Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà ìîæå äà äàâà ïðåïîðúêè è ïðåäïèñàíèÿ çà ïîäîáðÿâàíå íà êîðïîðàòèâíîòî óïðàâëåíèå â ñúîòâåòñòâèå ñ íàé-äîáðèòå ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòè ïðàêòèêè è äà ñëåäè çà èçïúëíåíèåòî èì.”
3. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

§ 26. Â ÷ë. 80, àë. 3 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 1 ñëåä äóìàòà „ïîìåùåíèÿ” ñå äîáàâÿ „è èíôîðìàöèîííèòå ñèñòåìè”.
2. Ñúçäàâà ñå ò. 7:
„7. äà èçèñêâàò êîïèÿ îò äîêóìåíòè, çàâåðåíè îò ëèöàòà ïî ÷ë. 10, àë. 1 èëè îò óïúëíîìîùåíî îò òÿõ ëèöå, è äà îïðåäåëÿò ñðîêà çà ïðåäñòàâÿíåòî èì.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

§ 27. Â ÷ë. 103 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 2:
à) â ò. 12 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ "è/èëè äà çàáðàíè èçïëàùàíåòî íà áîíóñè, ïðåìèè, òàíòèåìè è äðóãè ôîðìè íà äîïúëíèòåëíî âúçíàãðàæäåíèå íà àäìèíèñòðàòîðèòå íà áàíêàòà èçâúí îñíîâíîòî âúçíàãðàæäåíèå ïî äîãîâîðèòå èì çà óïðàâëåíèå";
á) â ò. 15 äóìèòå „íàðåäè ïèñìåíî íà àêöèîíåð” ñå çàìåíÿò ñ „ëèøè âðåìåííî îò ïðàâî íà ãëàñ àêöèîíåð è/èëè ìó íàðåäè ïèñìåíî”.
3. Â àë. 6 èçðå÷åíèå ïúðâî ñå èçìåíÿ òàêà:
„Êîãàòî àêöèîíåðè ñà ëèøåíè âðåìåííî îò ïðàâî íà ãëàñ ïî ðåäà íà àë. 2, ò. 15, ðàçìåðúò íà ïðèòåæàâàíèòå îò òÿõ àêöèè íå ñå âçåìà ïðåäâèä ïðè èç÷èñëÿâàíå íà íåîáõîäèìèÿ êâîðóì çà ïðîâåæäàíå íà îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå è çà âçåìàíå íà ðåøåíèå îò òîâà ñúáðàíèå.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 27, като предлага следната редакция:
§ 27. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 и 10 след думата „разрешение” се добавят думите „или одобрение”. 
2. Â àë. 2:
à) â ò. 12 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ "è/èëè äà çàáðàíè èçïëàùàíåòî íà áîíóñè, ïðåìèè, òàíòèåìè è äðóãè ôîðìè íà äîïúëíèòåëíî âúçíàãðàæäåíèå íà àäìèíèñòðàòîðèòå íà áàíêàòà èçâúí îñíîâíîòî âúçíàãðàæäåíèå ïî äîãîâîðèòå èì çà óïðàâëåíèå";
á) â ò. 15 äóìèòå „íàðåäè ïèñìåíî íà àêöèîíåð” ñå çàìåíÿò ñ „ëèøè âðåìåííî îò ïðàâî íà ãëàñ àêöèîíåð è/èëè ìó íàðåäè ïèñìåíî”.
â) â ò. 21 ñëåä äóìàòà „ðàçðåøåíèå” ñå äîáàâÿò äóìèòå „èëè îäîáðåíèå”.
3. Â àë. 6 èçðå÷åíèå ïúðâî ñå èçìåíÿ òàêà:
„Êîãàòî àêöèîíåðè ñà ëèøåíè âðåìåííî îò ïðàâî íà ãëàñ ïî ðåäà íà àë. 2, ò. 15, ðàçìåðúò íà ïðèòåæàâàíèòå îò òÿõ àêöèè íå ñå âçåìà ïðåäâèä ïðè èç÷èñëÿâàíå íà íåîáõîäèìèÿ êâîðóì çà ïðîâåæäàíå íà îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå è çà âçåìàíå íà ðåøåíèå îò òîâà ñúáðàíèå.”

§ 28. Â ÷ë. 106, àë. 1 äóìèòå „ñåðòèôèêàò ïî ÷ë. 11, àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ „îäîáðåíèå ïî ÷ë. 11, àë. 3”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28.

§ 29. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 107à:
„×ë. 107à. (1) Ñ àêòà çà íàçíà÷àâàíåòî íà êâåñòîð ÁÍÁ ìîæå:
1. äà ìó ïðåäîñòàâè ïðàâîòî äà îäîáðÿâà ðåøåíèÿòà íà îðãàíèòå ïî ÷ë. 107, àë. 1, êîèòî çàïàçâàò ïðàâîìîùèÿòà ñè; òåõíèòå ðåøåíèÿ íå ïîðàæäàò äåéñòâèå áåç îäîáðåíèå íà êâåñòîðà;
2. äà îïðåäåëè ñäåëêèòå, äåéíîñòèòå è îïåðàöèèòå, êîèòî áàíêàòà ìîæå äà èçâúðøâà ñàìî ñ ïðåäâàðèòåëíîòî ðàçðåøåíèå íà êâåñòîðà.
(2) Îñâåí ïðàâîìîùèÿòà ïî àë. 1 êâåñòîðúò èìà ïðàâî:
1. íà äîñòúï äî âñè÷êè äîêóìåíòè çà çàñåäàíèÿòà íà îðãàíèòå ïî ÷ë. 107, àë. 1; 
2. äà ïðèñúñòâà íà çàñåäàíèÿòà è äà ïðåäëàãà âêëþ÷âàíå íà âúïðîñè â äíåâíèÿ ðåä;
3. äà âúçëàãà íà ñïåöèàëèçèðàíà ñëóæáà çà âúòðåøåí îäèò èçâúðøâàíåòî íà ïðîâåðêè ïî îïðåäåëåíè îò íåãî âúïðîñè.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.

Комисията предлага да се създадат нови параграфи 30 и 31:
§ 30. В чл. 110, ал. 4, изречение трето, думата „разрешение” се заменя с „одобрение”.
§ 31. В чл. 118, ал. 3, думата „разрешение” се заменя с „одобрение”.

§ 30. Â § 1 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) òî÷êà 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
„4. „Свързани лица” са: 
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
б) съдружниците;
в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.”; 
б) създава се т. 4а:
"4а. „Лица, действащи съгласувано" са две или повече лица, за които според характера на взаимоотношенията между тях или между всяко от тях и трето лице според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки може да се направи основателно предположение, че те упражняват или ще упражняват правата по притежаваните от тях акции в банката в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение с друг акционер. Такива са и свързаните лица.”;
в) точки 5 и 6 се изменят така:  
„5. "Икономически свързани лица" са две или повече лица, които са финансово (делово) обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми на едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при финансиране на дейността или при изпълнение на задълженията си (носители на общ риск). Такива са и две или повече лица, свързани по един или по няколко от следните начини:
а) съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен;
б) работодател и работник или служител;
в) лицата по т. 4, букви "в"-"з".
6. "Квалифицирано дялово участие" е налице, когато едно лице притежава пряко или непряко 10 или повече от 10 на сто от капитала или от правата на глас в общото събрание на дружество или когато притежаването на акции от капитала или от правата на глас в общото събрание позволява да се упражнява съществено влияние върху управлението на дружеството.
6.1. При определяне на квалифицираното дялово участие се включват и:
а) правата на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение за следване на трайна обща политика по управление на дружеството чрез съвместно упражняване на притежаваните от тях права на глас;
б) правата на глас, притежавани от трето лице, с което лицето е сключило споразумение, предвиждащо временното им прехвърляне;
в) правата на глас, свързани с акции, предоставени като обезпечение на лицето, при условие че то може да контролира правата на глас по тях и изрично е декларирало намерението си да ги упражнява;
г) правата на глас, свързани с акции, предоставени за ползване на лицето;
д) правата на глас, които се притежават или могат да бъдат упражнявани съгласно т. 6.1 – 6.4 от дружество, върху което лицето упражнява контрол;
е) правата на глас, свързани с акции, депозирани в лицето, които то може да упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите;
ж) правата на глас, притежавани от трети лица от тяхно име, но за сметка на лицето;
з) правата на глас, които лицето може да упражнява в качеството си на пълномощник, когато то може да ги упражнява по своя преценка без специални нареждания от акционерите.
6.2. При определяне на квалифицираното дялово участие не се включват:
а) акциите, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката, както и когато акциите са държани от попечители в това им качество и при условие че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма; 
б) акциите, притежавани от маркет-мейкър в това му качество, при условие че той е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или за поддържане на цените им; 
в) правата на глас или акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции могат да притежават като резултат от поемане на емисия на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти на базата на твърд ангажимент, предвидени в чл. 5, ал. 2, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че тези права не се упражняват или използват по друг начин за намеса в управлението на издателя и доколкото те се прехвърлят в срок една година след придобиването.
6.3. При определяне на квалифицираното дялово участие към правата на глас на предприятието майка на управляващо дружество не се прибавят правата на глас на управляващото дружество, свързани с акции, включени в индивидуален портфейл, управляван от него съгласно чл. 202, ал. 2, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, при условие че управляващото дружество упражнява правата на глас независимо от предприятието майка. Това не се отнася за случаите, когато предприятието майка или друго дружество, контролирано от предприятието майка, е инвестирало в акции с право на глас, управлявани от управляващото дружество, но без управляващото дружество да има право да ги упражнява по собствена преценка, а само в съответствие с преки или косвени указания, дадени му от предприятието майка или от другото дружество, контролирано от предприятието майка. 
6.4. При определяне на квалифицираното дялово участие към правата на глас на предприятието майка на инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност съгласно чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа, не се прибавят правата на глас на инвестиционния посредник, свързани с акции, включени в индивидуален портфейл, който той управлява съгласно § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, при условие че инвестиционният посредник:
а) има право да извършва управление на индивидуален портфейл съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
б) може да упражнява правата на глас по акциите само по нареждане, дадено в писмена форма или по електронен начин, или да гарантира, че управлението на индивидуалния портфейл се извършва независимо от други услуги и при условия, еквивалентни на условията по Директива 85/611/ЕИО на Съвета чрез прилагане на подходящи мерки;
в) упражнява правата си на глас независимо от предприятието майка.
6.5. Точка 6.4 не се прилага в случаите, когато предприятието майка или друго дружество, контролирано от предприятието майка, е инвестирало в акции с право на глас, включени в индивидуален портфейл, управляван от инвестиционния посредник, но без инвестиционният посредник да има право да ги упражнява по собствена преценка, а само в съответствие с преки или косвени указания, дадени му от предприятието майка или от другото дружество, контролирано от предприятието майка.”;
г) точка 23 се изменя така:
„23. „Парично брокерство” е посредничеството при междубанково кредитиране.”
2. Алинея 2 се отменя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30, който става § 32, като предлага:
В ал. 1, т. 6.1, буква „д” изразът „съгласно т. 6.1 - 6.4” да се замени с израза „съгласно 
т. 6.1, букви „а” - „г”.

Допълнителна разпоредба
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

§ 31. Този закон въвежда разпоредбите на Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета и директиви 2002/83/ЕО, 2004/39/ЕО, 2005/68/ЕО и 2006/48/ЕО по отношение на процедурните правила и критериите за оценяване за предварителната оценка на придобиванията и увеличението на участия във финансовия сектор.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 33.

Ïðåõîäíè è çàêëþ÷èòåëíè ðàçïîðåäáè
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.

§ 32. Çàêîíúò âëèçà â ñèëà îò 1 ìàðò 2009 ã. 
Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 32 и предлага да отпадне.

§ 33. Ëèöåíçèòå íà áàíêèòå ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñå àêòóàëèçèðàò â øåñòìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí âúç îñíîâà íà ïîäàäåíî îò òÿõ çàÿâëåíèå äî ÁÍÁ, ïðèäðóæåíî îò ðåøåíèå çà ïðîìåíè â óñòàâèòå èì â ñúîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿòà ïî ÷ë. 2, àë. 2. Ëèöåíçèòå íà áàíêèòå ñúñ ñåäàëèùå â òðåòà äúðæàâà, êîèòî îñúùåñòâÿâàò äåéíîñò â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ÷ðåç êëîí, ñå àêòóàëèçèðàò ïî ñúùèÿ ðåä ñëåä ïðåöåíêà íà ñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó ÷ë. 2, àë. 2 è ðàçðåøåíèÿ ïðåäìåò íà äåéíîñò íà ñúîòâåòíàòà áàíêà. Àêòîâåòå çà àêòóàëèçèðàíå íà ëèöåíçà ñå èçäàâàò îò óïðàâèòåëÿ íà ÁÍÁ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

§ 34. Ôèíàíñîâèòå èíñòèòóöèè ïî ÷ë. 3, àë. 2 ñå ðåãèñòðèðàò â ÁÍÁ â òðèìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 34, който става § 35, като предлага следната редакция:
§ 35. (1) Финансовите институции по чл. 3, ал. 2 се регистрират в БНБ в шестмесечен срок от влизането в сила на закона.
(2) Изискванията на чл. 3а, ал. 1, т. 1 относно правноорганизационната форма не се прилагат при регистриране на кооперациите по смисъла на § 12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции.

§ 35. (1) Çàâàðåíèòå ïðè âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà àäìèíèñòðàòèâíè ïðîèçâîäñòâà çà èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèÿ ïî ÷ë. 28 è 31 ñå ïðèêëþ÷âàò ïî äîñåãàøíèÿ ðåä.
(2) Ëèöàòà, äåéñòâàùè ñúãëàñóâàíî, çà êîèòî ïðè âëèçàíå â ñèëà íà çàêîíà âúçíèêâà îñíîâàíèå çà îäîáðåíèå ïî ðåäà íà ÷ë. 28, ïîäàâàò çàÿâëåíèå â òðèìåñå÷åí ñðîê. Àêî òîçè ñðîê íå áúäå ñïàçåí èëè íå ïîëó÷àò îäîáðåíèå, ÁÍÁ ìîæå äà ïðèëîæè ìÿðêàòà ïî ÷ë. 103, àë. 2, ò. 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.

§ 36. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г. и бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. Â ÷ë. 3 â íàèìåíîâàíèåòî äóìèòå „è ôèíàíñîâà êúùà” ñå çàëè÷àâàò, à àë. 6, 7 è 8 ñå îòìåíÿò.
2. Â ÷ë. 16:
à) â àë. 3 ò. 2 ñå îòìåíÿ;
á) àëèíåè 4 è 5 ñå îòìåíÿò.
3. Â ÷ë. 17, ò. 2 áóêâà „â” ñå îòìåíÿ.
4. Â  ÷ë. 19:
à) àëèíåè 3 è 4 ñå îòìåíÿò;
á) â àë. 7 ò. 3 è 4 ñå îòìåíÿò.
5. Â  § 1 îò Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà:
à) â ò. 13, áóêâà „á” äóìèòå „ôèíàíñîâè êúùè” ñå çàëè÷àâàò;
á) òî÷êà 15 ñå îòìåíÿ.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 36, който става § 37, като предлага следната редакция:

§ 37. Във Валутния закон (обн., ДВ, бр. 83 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2002 г., бр. 60 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г. и бр. 43, 54 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в наименованието думите „и финансова къща” се заличават;
б) алинеи 6, 7 и 8 се отменят.
2. В чл. 16:
а) в ал. 3 т. 2 се отменя;
б) алинеи 4 и 5 се отменят.
3. В чл. 17, т. 2 буква „в” се отменя.
4. В  чл. 19:
а) алинеи 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 7 т. 3 и 4 се отменят.
5. В  § 1 от Допълнителната разпоредба:
а) в т. 13, буква „б” думите „финансови къщи” се заличават;
б) точка 15 се отменя.

§ 37. Â Çàêîíà çà îñîáåíèòå çàëîçè (îáí., ÄÂ, áð. 100 îò 1996 ã.; èçì. è äîï., áð. 86 è 42 îò 1999 ã., áð. 19 è 58 îò 2003 ã., áð. 34 è 43 îò 2005 ã., áð. 30, 34 è 80 îò 2006 ã., áð. 53, 59 è 108 îò 2007 ã. è áð. 100 îò 2008 ã.) ÷ë. 16, àë. 1 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „èëè ïî ÷ë. 94, àë. 1, ò. 1 îò Çàêîíà çà áàíêîâàòà íåñúñòîÿòåëíîñò”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.

§ 38. Â Çàêîíà çà äîãîâîðèòå çà ôèíàíñîâî îáåçïå÷åíèå (ÄÂ, áð. 68 îò 2006 ã.) ÷ë. 11, àë. 5 è 7 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „èëè ïî ÷ë. 94, àë. 1, ò. 1 îò Çàêîíà çà áàíêîâàòà íåñúñòîÿòåëíîñò”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.

§ 39. (1) В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г. и бр. 67 и 69 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Â ÷ë. 13, àë. 3 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî:
„В производството по одобряване по ал. 6 заявителят подава и декларации за обстоятелствата по чл. 16а, ал. 1, т. 8, букви „б”- „е”.
2. В чл. 13а, ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. лице, което е свързано със застрахователя по смисъла на § 1, т. 12, букви „а” и „в” от Допълнителните разпоредби;”
б) точка 4 се изменя така:
„4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на лице по т. 2 или 3”;”.
3. Член 16 се изменя така:
„Квалифицирано участие
Чл. 16. (1) Лице, което пряко, заедно със, чрез свързани лица или действащо в съгласие с други лица притежава 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание на едно застрахователно акционерно дружество или друго участие, което му дава възможност да го контролира (квалифицирано участие), трябва да бъде безспорно установено и да отговаря на изискванията на:
1. ÷ëåí 13, àë. 1, ò. 3, 4, 5, 7, 8 è 9 è àë. 3, êàêòî è äà èìà ïîäõîäÿùà êâàëèôèêàöèÿ è îïèò, êîèòî äà ãàðàíòèðàò áëàãîðàçóìíîòî óïðàâëåíèå íà çàñòðàõîâàòåëÿ - àêî å ôèçè÷åñêî ëèöå;
2. ÷ëåí 13, àë. 1, ò. 4, 5, 8 è 9 - àêî å þðèäè÷åñêî ëèöå.
(2) Èçèñêâàíèÿòà íà àë. 1, ò. 1 ñå îòíàñÿò è çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà - ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëåí èëè êîíòðîëåí îðãàí íà þðèäè÷åñêî ëèöå ïî àë. 1, êàêòî è çà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò þðèäè÷åñêî ëèöå ïî àë. 1.
(3) Ëèöå, êîåòî âúçíàìåðÿâà äà ïðèäîáèå ó÷àñòèå â êàïèòàëà íà çàñòðàõîâàòåëíî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî ïðè óñëîâèÿòà íà àë. 1, êàêòî è äà óâåëè÷è âïîñëåäñòâèå ó÷àñòèåòî ñè, òàêà ÷å äà ïðèäîáèå ïðÿêî, çàåäíî ñúñ, ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà èëè äåéñòâàùî â ñúãëàñèå ñ äðóãè ëèöà 20, 30, 50 èëè ïîâå÷å îò 50 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå íà çàñòðàõîâàòåëíî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, óâåäîìÿâà ïèñìåíî çà òîâà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäè ïðèäîáèâàíåòî.
(4) Ïðè îïðåäåëÿíå ðàçìåðà íà êâàëèôèöèðàíîòî ó÷àñòèå ñå âçåìàò ïðåäâèä è ïðàâàòà íà ãëàñ ñúãëàñíî ÷ë. 146, àë. 1, ò. 1-8 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà. Ïðè îïðåäåëÿíå ðàçìåðà íà êâàëèôèöèðàíîòî ó÷àñòèå íå ñå âçåìàò ïðåäâèä ïðàâàòà íà ãëàñ èëè àêöèèòå, êîèòî èíâåñòèöèîííè ïîñðåäíèöè èëè êðåäèòíè èíñòèòóöèè äúðæàò â ðåçóëòàò îò ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãèòå ïî ÷ë. 5, àë. 2, ò. 6 îò Çàêîíà çà ïàçàðèòå íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, ïðè óñëîâèå ÷å òåçè ïðàâà íå ñå óïðàæíÿâàò èëè ïî äðóã íà÷èí ñå èçïîëçâàò, çà äà ñå ïîâëèÿå âúðõó óïðàâëåíèåòî íà çàñòðàõîâàòåëÿ èëè ïðåçàñòðàõîâàòåëÿ, êàêòî è ïðè óñëîâèå ÷å òåçè ïðàâà áúäàò ïðåõâúðëåíè â ñðîê åäíà ãîäèíà îò ïðèäîáèâàíåòî.
(5) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçâúðøâà îöåíêà íà ïðåäâèæäàíîòî ïðèäîáèâàíå, ñúîòâåòíî óâåëè÷àâàíå íà êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå, ñ îãëåä îñèãóðÿâàíå íà ñòàáèëíîòî è áëàãîðàçóìíî óïðàâëåíèå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, â êîåòî ùå áúäå èçâúðøåíî ïðèäîáèâàíåòî. Ïðè èçâúðøâàíå íà îöåíêàòà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò îò÷èòà âúçìîæíîòî âëèÿíèå íà çàÿâèòåëÿ âúðõó çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, ñúîáðàçíî êîåòî ïðåöåíÿâà äîêîëêî çàÿâèòåëÿò å ïîäõîäÿù è ôèíàíñîâî ñòàáèëåí. Ïðåöåíêàòà ñå èçâúðøâà ïðè ïðèëàãàíå íà ñëåäíèòå êðèòåðèè:
1. ðåïóòàöèÿ íà çàÿâèòåëÿ;
2. ðåïóòàöèÿ è ïðîôåñèîíàëåí îïèò íà âñÿêî ëèöå, êîåòî ìîæå äà îêàçâà âëèÿíèå âúðõó äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî â ðåçóëòàò íà ïðèäîáèâàíåòî;
3. ôèíàíñîâàòà ñòàáèëíîñò íà çàÿâèòåëÿ âúâ âðúçêà ñ âèäîâåòå äåéíîñòè, êîèòî çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî èçâúðøâà èëè ïðåäâèæäà äà èçâúðøâà;
4. äàëè çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî ùå å â ñúñòîÿíèå äà èçïúëíè èëè äà ïðîäúëæè äà èçïúëíÿâà èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà è ïî-êîíêðåòíî äàëè ãðóïàòà, ÷àñò îò êîÿòî òîé ùå ñòàíå ñëåä ïðèäîáèâàíåòî, èìà ñòðóêòóðà, êîÿòî ïîçâîëÿâà äà áúäå óïðàæíÿâàí åôåêòèâåí íàäçîð è åôåêòèâåí îáìåí íà èíôîðìàöèÿ ìåæäó êîìïåòåíòíèòå îðãàíè è îïðåäåëÿíå è ðàçïðåäåëåíèå íà îòãîâîðíîñòèòå ìåæäó òÿõ;
5. äàëè ìîãàò äà áúäàò íàïðàâåíè îáîñíîâàíè ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷å âúâ âðúçêà ñ ïðèäîáèâàíåòî å èçâúðøåíî, ñå èçâúðøâà èëè å èìàëî îïèò çà èçâúðøâàíå íà èçïèðàíå íà ïàðè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà ìåðêèòå ñðåùó èçïèðàíåòî íà ïàðè èëè ôèíàíñèðàíå íà òåðîðèçìà ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà ìåðêèòå ñðåùó ôèíàíñèðàíåòî íà òåðîðèçìà, èëè ÷å îñúùåñòâÿâàíåòî íà çàÿâåíîòî ïðèäîáèâàíå áè óâåëè÷èëî ðèñêà îò òîâà. 
(6) Â ñëó÷àé ÷å áúäàò ïîäàäåíè äâå èëè ïîâå÷å óâåäîìëåíèÿ çà ïðèäîáèâàíå  èëè óâåëè÷àâàíå íà êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå â åäíî è ñúùî çàñòðàõîâàòåëíî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò èçâúðøâà îöåíêà íà âñÿêî îò ïðèäîáèâàíèÿòà íà íåäèñêðèìèíàöèîííà îñíîâà.”
4. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 16à:
„Ïðîöåäóðà ïî óâåäîìÿâàíå
×ë. 16à. (1) Óâåäîìÿâàíåòî ïî ÷ë. 16, àë. 3 ñå èçâúðøâà ÷ðåç ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèå, â êîåòî ñå ïîñî÷âà ðàçìåðúò íà ïðåäâèäåíîòî ó÷àñòèå. Êúì çàÿâëåíèåòî ñå ïðèëàãàò ñëåäíèòå äîêóìåíòè:
1. äåêëàðàöèÿ ïî îáðàçåö, óòâúðäåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, îòíîñíî ïðîèçõîäà íà ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî ñà íàïðàâåíè âíîñêèòå ñðåùó çàïèñàíè àêöèè, è ÷å òå íå ñà çàåìíè;
2. äåêëàðàöèÿ çà ñâúðçàíè ëèöà ïî ñìèñúëà íà § 1, ò. 12 îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè;
3. çà ëèïñà íà ïðåäõîäíî îñúæäàíå ïî ÷ë. 13, àë. 5 çà ëèöàòà ïî ÷ë. 16, àë. 1, ò. 1 è ïî ÷ë. 16, àë. 2;
4. êîïèå îò äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå èëè óäîñòîâåðåíèå çà àêòóàëíî ïðàâíî ñúñòîÿíèå íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå;
5. çà ïðîôåñèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ è îïèòà íà ôèçè÷åñêîòî ëèöå èëè íà ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèÿ îðãàí íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå, êàêòî è îïèñàíèå íà äåéíîñòòà íà þðèäè÷åñêîòî ëèöå äî äàòàòà íà ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî;
6. óñòàâ èëè äðóãè àíàëîãè÷íè ó÷ðåäèòåëíè äîêóìåíòè çà þðèäè÷åñêèòå ëèöà;
7. çàâåðåí ïðåïèñ îò ðåøåíèåòî íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ñúãëàñíî çàêîíà, óñòàâà èëè ó÷ðåäèòåëíèÿ äîãîâîð çà ó÷àñòèå íà ëèöåòî â êàïèòàëà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî;
8. äåêëàðàöèè çà:
à) ëèïñàòà íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî ÷ë. 13, àë. 1, ò. 4, 5, 7, 8 è 9 çà ëèöàòà ïî ÷ë. 16, àë. 1 è 2; 
á) íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà ïðåäõîäíè âèñÿùè èëè ïðèêëþ÷èëè ñúäåáíè íàêàçàòåëíè ïðîèçâîäñòâà, â êîèòî ëèöåòî ïî ÷ë. 16, àë. 1, ò. 1 èëè ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ëèöåòî ïî ÷ë. 16, àë. 1, ò. 2 ñà áèëè ïðèâëè÷àíè, êàêòî è çà èçõîäà îò òåçè ïðîèçâîäñòâà;
â) çà íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà ïðåäõîäíè âèñÿùè èëè ïðèêëþ÷èëè ïðîèçâîäñòâà çà íàëàãàíå íà àäìèíèñòðàòèâíè íàêàçàíèÿ è/èëè çà ïðèëàãàíå íà ïðèíóäèòåëíè àäìèíèñòðàòèâíè ìåðêè ñðåùó ëèöå ïî ÷ë. 16, àë. 1, ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ëèöå ïî ÷ë. 16, àë. 1, ò. 2, êàêòî è çà èçõîäà îò òåçè ïðîèçâîäñòâà, âêëþ÷èòåëíî îò òàêèâà ïðîèçâîäñòâà ñðåùó âñÿêî äðóãî þðèäè÷åñêî ëèöå, ðúêîâîäåíî îò òåçè ëèöà; 
ã) çà íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà ïðåäõîäíè âèñÿùè èëè ïðèêëþ÷èëè ãðàæäàíñêè äåëà, ïî êîèòî ëèöà ïî ÷ë. 16, àë. 1 è ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ëèöå ïî ÷ë. 16, àë. 1, ò. 2 ñà áèëè îòâåòíèöè, êàêòî è çà èçõîäà îò òåçè ïðîèçâîäñòâà, âêëþ÷èòåëíî îò òàêèâà äåëà, ïî êîèòî ñà áèëè îòâåòíèöè âñè÷êè äðóãè þðèäè÷åñêè ëèöà, ðúêîâîäåíè îò òåçè ëèöà;
ä) çà íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà ïðåäõîäíè ñëó÷àè íà îòêàç çà èçäàâàíå íà ëèöåíç èëè ðåãèñòðàöèÿ îò êîìïåòåíòåí îðãàí, èëè çà äîïóñêàíå äî ÷ëåíñòâî â òúðãîâñêà èëè ïðîôåñèîíàëíà îðãàíèçàöèÿ, êàêòî è çà çàëè÷àâàíå íà ðåãèñòðàöèÿ, îòíåìàíå íà ëèöåíç, èçêëþ÷âàíå îò òúðãîâñêà èëè ïðîôåñèîíàëíà îðãàíèçàöèÿ ñïðÿìî ëèöå ïî ÷ë. 16, àë. 1 è ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ëèöå ïî ÷ë. 16, àë. 1, ò. 2, êàêòî è çà èçõîäà îò òåçè ïðîèçâîäñòâà, âêëþ÷èòåëíî îò òàêèâà ïðîèçâîäñòâà ñðåùó âñè÷êè äðóãè þðèäè÷åñêè ëèöà, ðúêîâîäåíè îò òåçè ëèöà;
å) çà íàëè÷èåòî è åñòåñòâîòî íà ôèíàíñîâè èëè âñÿêàêâè äðóãè èíòåðåñè èëè âðúçêè íà ëèöå ïî ÷ë. 16, àë. 1 èëè íà ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ëèöå ïî ÷ë. 16,  àë. 1, ò. 2 ñïðÿìî çàñòðàõîâàòåëÿ êàòî òàêúâ, äðóãè íåãîâè àêöèîíåðè è/èëè ÷ëåíîâå íà íåãîâèòå óïðàâèòåëíè èëè êîíòðîëíè îðãàíè;
æ) çà íàëè÷èåòî èëè ëèïñàòà íà ïèñìåíè èëè ìúë÷àëèâè ñïîðàçóìåíèÿ ñ äðóãè àêöèîíåðè íà çàñòðàõîâàòåëÿ è/èëè ñ äðóãè ëèöà âúâ âðúçêà ñ ïðèäîáèâàíåòî íà êâàëèôèöèðàíîòî ó÷àñòèå, êàòî êúì äåêëàðàöèÿòà ñå ïðèëàãàò òåêñòîâåòå íà ñúùåñòâóâàùèòå ñïîðàçóìåíèÿ; 
9. çà ïëàòåíèòå äàíúöè çà ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè è çà ëèïñàòà íà çàäúëæåíèÿ êúì äúðæàâàòà è îáùèíèòå îò ñúîòâåòíèòå îðãàíè ïî ïîñòîÿííèÿ àäðåñ, ñåäàëèùåòî è ìÿñòîòî íà ñòîïàíñêà äåéíîñò íà ëèöåòî;
10. îäèòèðàíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè çà ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè, àêî ëèöåòî å áèëî äëúæíî äà ãè èçãîòâÿ;
11. ðåôåðåíöèÿ îò êîìïåòåíòåí îðãàí, îñúùåñòâÿâàù ôèíàíñîâ íàäçîð ïî ïîñòîÿííèÿ àäðåñ èëè ñåäàëèùåòî íà ëèöåòî;
12. èíôîðìàöèÿ çà êðåäèòíèÿ ðåéòèíã íà çàÿâèòåëÿ è íà òúðãîâñêèòå äðóæåñòâà, êîíòðîëèðàíè îò íåãî, êàêòî è íà ãðóïàòà, îò êîÿòî òîé å ÷àñò, êîãàòî òàêèâà ðåéòèíãè ñà ïðèñúäåíè;
13. èíôîðìàöèÿ çà ïðåäïðèÿòèÿòà â ãðóïàòà, êîèòî ïîäëåæàò íà ôèíàíñîâ íàäçîð, è çà êîìïåòåíòíèòå èíñòèòóöèè, êîèòî ãî îñúùåñòâÿâàò;
14. èíôîðìàöèÿ çà öåëèòå íà ïðèäîáèâàíåòî íà êâàëèôèöèðàíîòî ó÷àñòèå;
15. ïëàí çà äåéíîñòòà, êîãàòî ñëåä ïðèäîáèâàíåòî íà êâàëèôèöèðàíîòî ó÷àñòèå ùå ïîñëåäâà ïðîìÿíà â êîíòðîëà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, âêëþ÷âàù:
à) ñòðàòåãè÷åñêè ïëàí çà ðàçâèòèå, ñúäúðæàù îñíîâíèòå öåëè íà ïðèäîáèâàíåòî è îñíîâíèòå íà÷èíè çà òÿõíîòî ïîñòèãàíå, è ïî-êîíêðåòíî:
àà) îáîñíîâêà íà ïðèäîáèâàíåòî;
áá) ñðåäíîñðî÷íè ôèíàíñîâè öåëè;
ââ) î÷àêâàíî ïðåíàñî÷âàíå íà öåëè, äåéíîñòè è ïðîäóêòè, êàêòî è î÷àêâàíî ïðåðàçïðåäåëåíèå íà ðåñóðñè â ðàìêèòå íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
ãã) ñúùåñòâåíèòå îáñòîÿòåëñòâà ïî âêëþ÷âàíå è èíòåãðèðàíå íà çàñòðàõîâàòåëÿ â ãðóïîâàòà ñòðóêòóðà íà çàÿâèòåëÿ, â ò.÷. âçàèìîäåéñòâèåòî, êîåòî ùå ñå îñúùåñòâÿâà ñ äðóãè äðóæåñòâà â ãðóïàòà, çàåäíî ñ îïèñàíèå íà ïîëèòèêàòà, êîÿòî ðúêîâîäè âúòðåøíîãðóïîâèòå îòíîøåíèÿ.
á) ïðîãíîçíè ôèíàíñîâè îò÷åòè íà çàñòðàõîâàòåëÿ ïîîòäåëíî è íà êîíñîëèäèðàíà îñíîâà çà ïåðèîä òðè ãîäèíè íàïðåä, âêëþ÷âàùè:
àà) ïðîãíîçåí áàëàíñ è îò÷åò çà äîõîäèòå;
áá) ïðîãíîçà çà êîåôèöèåíòà íà ùåòèìîñò è çà êîåôèöèåíòà íà ðàçõîäèòå;
ââ) èíôîðìàöèÿ çà ðèñêîâàòà åêñïîçèöèÿ ïî âèäîâå ðèñêîâå;
ãã) ïðîãíîçà çà î÷àêâàíèòå âúòðåøíîãðóïîâè ñäåëêè;
â) âúçäåéñòâèåòî íà ïðèäîáèâàíåòî âúðõó óïðàâëåíèåòî íà ïðåäïðèÿòèåòî, îðãàíèçàöèîííàòà ñòðóêòóðà íà çàñòðàõîâàòåëÿ, â ò.÷. âúçäåéñòâèåòî âúðõó:
àà) ñòðóêòóðàòà è çàäúëæåíèÿòà íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè, íà ðúêîâîäèòåëÿ íà ñëóæáàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë è íà äðóãè îðãàíè â îðãàíèçàöèîííàòà ñòðóêòóðà íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
áá) àäìèíèñòðàòèâíèòå è ñ÷åòîâîäíèòå ïðîöåäóðè è ïðîöåñà ïî âúòðåøåí êîíòðîë;
ââ) èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà íà çàñòðàõîâàòåëÿ;
ãã) ïîëèòèêàòà è ïðîöåäóðèòå âúâ âðúçêà ñ ïðåõâúðëÿíå íà äåéíîñòè íà òðåòè ëèöà.
(2) Óâåäîìëåíèåòî ïî ÷ë. 16, àë. 3, êàêòî è äîêóìåíòèòå ïî àë. 1 ñå ïîäàâàò â êîìèñèÿòà è â ñëó÷àé íà ïðèäîáèâàíå íà ó÷àñòèå â íàñòîÿù ïðÿê èëè íåïðÿê àêöèîíåð, ïðèòåæàâàù êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå â çàñòðàõîâàòåëíî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî.
(3) Â ñðîê, íå ïî-äúëúã îò äâà ðàáîòíè äíè îò äàòàòà íà ïîëó÷àâàíå íà çàÿâëåíèåòî, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò óâåäîìÿâà ïèñìåíî çàÿâèòåëÿ çà ïðèåìàíåòî íà çàÿâëåíèåòî è çà äàòàòà, íà êîÿòî èçòè÷à ñðîêúò çà ïðîèçíàñÿíå ïî àë. 5. Êîãàòî êúì çàÿâëåíèåòî íå ñà ïðèëîæåíè âñè÷êè äîêóìåíòè ïî àë. 1, ñðîêúò çà ïðîèçíàñÿíå ïî àë. 5 çàïî÷âà äà òå÷å îò äàòàòà íà ïðåäñòàâÿíå íà âñè÷êè èçèñêóåìè äîêóìåíòè. Èçðå÷åíèå ïúðâî ñå ïðèëàãà ñúîòâåòíî ïðè âñÿêî ïîñëåäâàùî ïîäàâàíå íà äîêóìåíòè îò çàÿâèòåëÿ.
(4) Заместник-председателят може до изтичането на 50 работни дни от датата на уведомяване на заявителя за приемане на заявлението, след като са били представени всички документи по ал. 1, да поиска допълнителна информация, която е необходима за произнасяне по заявлението. Искането за допълнителна информация е писмено и посочва необходимата информация. Срокът за произнасяне по ал. 5 спира да тече от датата на искането на допълнителна информация до датата на нейното получаване, но за не повече от 20 работни дни. Когато заявителят има седалище или подлежи на надзор извън Европейската общност или е физическо лице, или е юридическо лице, което не е застраховател, кредитна институция или инвестиционен посредник, максималният срок, за който спира да тече срокът за произнасяне, е 30 дни от датата на писменото искане на допълнителната информация. Последващи искания за допълнителна информация не спират срока за произнасяне.
(5) Â ñðîê 60 ðàáîòíè äíè îò äàòàòà íà óâåäîìÿâàíåòî íà çàÿâèòåëÿ çà ïðèåìàíå íà çàÿâëåíèåòî, ñëåä êàòî ñà áèëè ïðåäñòàâåíè âñè÷êè äîêóìåíòè ïî àë. 1, çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò, êàòî ïðèëàãà êðèòåðèèòå ïî ÷ë. 16, àë. 5, èçäàâà çàáðàíà çà ïðèäîáèâàíå íà çàÿâåíîòî ó÷àñòèå, àêî èìà îñíîâàòåëíè ïðè÷èíè çà òîâà èëè àêî èíôîðìàöèÿòà, ïðåäîñòàâåíà îò ëèöåòî, å íåïúëíà, çàÿâèòåëÿò å ïðåäñòàâèë íåâåðíè äàííè èëè äîêóìåíòè ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå, êàêòî è àêî íå å áèëà ïðåäñòàâåíà äîïúëíèòåëíàòà èíôîðìàöèÿ, ïîèñêàíà ïî ðåäà íà àë. 4. Ðåøåíèåòî íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ çà èçäàâàíå íà çàáðàíà çàåäíî ñ ìîòèâèòå êúì íåãî ñå èçïðàùà íà çàÿâèòåëÿ ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà çà ïðîèçíàñÿíå è íå ïî-êúñíî îò äâà äíè îò äàòàòà íà èçäàâàíå íà ðåøåíèåòî. Ðåøåíèåòî ñå îïîâåñòÿâà íà ñòðàíèöàòà íà êîìèñèÿòà â èíòåðíåò èëè ïî ïîäõîäÿù íà÷èí.
(6) Â ñðîêà ïî àë. 5 çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ìîæå äà îäîáðè èçâúðøâàíåòî íà ïðîìÿíàòà íà àêöèîíåðíîòî ó÷àñòèå, êàêòî è äà îïðåäåëè ìàêñèìàëåí ñðîê, â êîéòî äà áúäå èçâúðøåíî ïðèäîáèâàíåòî ïî ÷ë. 16, àë. 3, ñëåä ÷èåòî èçòè÷àíå îäîáðåíèåòî ñå îáåçñèëâà. Îïðåäåëåíèÿò ìàêñèìàëåí ñðîê ìîæå äà áúäå ïðîäúëæåí ïî èñêàíå íà çàÿâèòåëÿ, àêî ñà íàëèöå îñíîâàòåëíè ïðè÷èíè çà òîâà. 
(7) Ëèöàòà ïî ÷ë. 16, àë. 1 è 3, ïðèäîáèëè ó÷àñòèå ïðåäè èçòè÷àíåòî íà ñðîêà ïî àë. 5, áåç äà ñà ïîäàëè óâåäîìëåíèå, èëè â íàðóøåíèå íà çàáðàíà íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, íå ìîãàò äà óïðàæíÿâàò ïðàâîòî ñè íà ãëàñ. Ïðàâîòî íà ãëàñ íà ëèöàòà ïî èçðå÷åíèå ïúðâî íå ñå âçåìà ïðåäâèä ïðè îïðåäåëÿíå íàëè÷èåòî íà êâîðóì çà ïðîâåæäàíå íà îáùîòî ñúáðàíèå.
(8) Àêî çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íå èçäàäå çàáðàíà â ñðîêà ïî àë. 5, ëèöåòî èìà ïðàâî äà ïðèäîáèå çàÿâåíîòî îò íåãî ó÷àñòèå.
(9) Сделките, решенията и действията, извършени без предварително одобрение в случаите по чл. 16, ал. 1 или 3, са нищожни. 
(10) Централният депозитар вписва в акционерната книга на застрахователя придобиването на акции, за което се изисква одобрение по реда на чл. 16, ал. 1 и 3, след представяне на одобрението. В случаите на ал. 8 Централният депозитар вписва придобиването на акции след получаване на потвърждение за това от комисията.
(11) Ëèöå, êîåòî âúçíàìåðÿâà äà íàìàëè ó÷àñòèåòî ñè ïðÿêî èëè íåïðÿêî ïîä 50, 30, 20 èëè 10 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå íà çàñòðàõîâàòåëíî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî èëè ïî äðóãà ïðè÷èíà ïðåñòàâà äà óïðàæíÿâà êîíòðîë âúðõó çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî, ïðåäâàðèòåëíî óâåäîìÿâà çà òîâà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ, êàòî â óâåäîìëåíèåòî ïîñî÷âà ðàçìåðà íà ó÷àñòèåòî, êîåòî ùå èìà ñëåä ïðåõâúðëÿíåòî. 
(12) Çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî è Öåíòðàëíèÿò äåïîçèòàð óâåäîìÿâàò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ çà âñÿêî ïðèäîáèâàíå íà ó÷àñòèå ïî ÷ë. 16, àë. 1 èëè 3, ñúîòâåòíî çà íàìàëÿâàíå ïî ïðåäõîäíàòà àëèíåÿ, â òðèäíåâåí ñðîê îò óçíàâàíåòî.
(13) Ëèöå, êîåòî ïðèäîáèâà åäíî èëè ïîâå÷å íà ñòî îò àêöèèòå íà çàñòðàõîâàòåëíî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî èëè óâåëè÷àâà ó÷àñòèåòî ñè òàêà, ÷å òî íàäõâúðëÿ åäíî íà ñòî îò àêöèèòå íà äðóæåñòâîòî, å äëúæíî â ñðîê íå ïî-êúñíî îò 14 äíè îò ïðèäîáèâàíåòî èëè óâåëè÷àâàíåòî íà ó÷àñòèåòî äà ñå èäåíòèôèöèðà äî êðàåí áåíåôèöèåíò ïðåä çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ è äà ïðåäñòàâè äåêëàðàöèèòå ïî àë. 1, ò. 1 è 2 è äåêëàðàöèÿ çà ëèïñàòà íà çàäúëæåíèÿ êúì äúðæàâàòà è îáùèíèòå.
(14) Äåêëàðàöèèòå ïî àë. 1, ò. 1 è 2 ñå ïðåäñòàâÿò è ïðè óâåëè÷àâàíå íà êàïèòàëà íà çàñòðàõîâàòåëÿ ÷ðåç âíîñêè, êîãàòî âíîñêàòà íà àêöèîíåðà íàäõâúðëÿ 30 000 ëâ. Äåêëàðàöèèòå ïî èçðå÷åíèå ïúðâî ñå ïðåäñòàâÿò â 7-äíåâåí ñðîê îò èçâúðøâàíåòî íà âíîñêèòå.
(15) Çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî ïðåäñòàâÿ â êîìèñèÿòà åæåãîäíî äî 31 ìàðò ñïðàâêà ïî óòâúðäåí îò çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ îáðàçåö çà ëèöàòà, êîèòî ïðèòåæàâàò ïðÿêî, çàåäíî ñúñ èëè ÷ðåç ñâúðçàíè ëèöà 10 èëè ïîâå÷å îò 10 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå íà çàñòðàõîâàòåëíîòî äðóæåñòâî.”
5. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 16á:
„Äåéñòâèÿ íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ ïðè ïðèäîáèâàíå íà êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå îò ëèöà, ïîäëåæàùè íà ôèíàíñîâ íàäçîð
×ë. 16á. (1) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñúòðóäíè÷è ñ:
1. êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, îñúùåñòâÿâàùè çàñòðàõîâàòåëíèÿ íàäçîð â äúðæàâè ÷ëåíêè, êîãàòî çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà èëè äðóãî þðèäè÷åñêî èëè ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî óïðàæíÿâà êîíòðîë âúðõó çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà, å ïîäàëî çàÿâëåíèå ïî ÷ë. 16, àë. 3;
2. Áúëãàðñêàòà íàðîäíà áàíêà è îðãàíèòå, îñúùåñòâÿâàùè áàíêîâ íàäçîð â äúðæàâà ÷ëåíêà, êîãàòî áàíêà ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè â äúðæàâà ÷ëåíêà èëè äðóãî þðèäè÷åñêî èëè ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî óïðàæíÿâà êîíòðîë âúðõó áàíêà ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè â äúðæàâà ÷ëåíêà, å ïîäàëî çàÿâëåíèå ïî ÷ë. 16, àë. 3;
3. êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, îñúùåñòâÿâàùè íàäçîðà âúðõó èíâåñòèöèîííèòå ïîñðåäíèöè â äúðæàâèòå ÷ëåíêè, êîãàòî èíâåñòèöèîíåí ïîñðåäíèê ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà èëè äðóãî þðèäè÷åñêî èëè ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî óïðàæíÿâà êîíòðîë âúðõó èíâåñòèöèîíåí ïîñðåäíèê ñúñ ñåäàëèùå â äúðæàâà ÷ëåíêà, å ïîäàëî çàÿâëåíèå ïî ÷ë. 16, àë. 3.
(2) Ñòàíîâèùàòà è âúçðàæåíèÿòà íà êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, ñ êîèòî å áèëî ïðîâåäåíî ñúãëàñóâàíå ïî ðåäà íà àë. 1, ñå ïîñî÷âàò â ðåøåíèåòî íà çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿ ïî ÷ë. 16à, àë. 5 èëè 6. 
(3) Çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ñúòðóäíè÷è ñ êîìïåòåíòíèòå îðãàíè ïî àë. 1 â ñëó÷àèòå, êîãàòî çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ èëè ôèçè÷åñêî èëè þðèäè÷åñêî ëèöå, êîíòðîëèðàùî çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë ñúñ ñåäàëèùå â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, óïðàæíÿâà êîíòðîë âúðõó çàñòðàõîâàòåë èëè ïðåçàñòðàõîâàòåë, áàíêà èëè èíâåñòèöèîíåí ïîñðåäíèê, ïîäëåæàùè íà íàäçîðà íà òåçè îðãàíè, èëè å ïîäàë çàÿâëåíèå çà ïðèäîáèâàíå íà êâàëèôèöèðàíî ó÷àñòèå â êàïèòàëà èì. Â ïðîöåñà íà ñúòðóäíè÷åñòâî ïî èçðå÷åíèå ïúðâî çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò ïðåäñòàâÿ íà ñúîòâåòíèòå êîìïåòåíòíè îðãàíè ïî òÿõíî èñêàíå èëè ñëóæåáíî âñÿêà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî å íåîáõîäèìà èëè ñúùåñòâåíà çà èçâúðøâàíàòà îò òÿõ ïðîâåðêà.
(4) Èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 16à, àë. 1 ìîæå äà íå ñå èçèñêâà îò çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àé ÷å êîìïåòåíòíèÿò îðãàí ïî àë. 1, îñúùåñòâÿâàù íàäçîð âúðõó çàÿâèòåëÿ, ïðåäîñòàâè:
1. èíôîðìàöèÿ çà àêöèîíåðèòå íà çàÿâèòåëÿ äî êðàåí áåíåôèöèåíò;
2. ðåôåðåíöèÿ, ÷å çàÿâèòåëÿò è ëèöàòà, êîèòî ìîãàò äà îêàçâàò âëèÿíèå âúðõó äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî â ðåçóëòàò íà ïðèäîáèâàíåòî, ïðèòåæàâàò äîáðà ðåïóòàöèÿ è ïîäõîäÿù ïðîôåñèîíàëåí îïèò;
3. èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ôèíàíñîâàòà ñòàáèëíîñò íà çàÿâèòåëÿ;
4. ðåôåðåíöèÿ îòíîñíî ïîâåäåíèåòî íà çàÿâèòåëÿ è íà ëèöàòà, êîèòî ìîãàò äà îêàçâàò âëèÿíèå âúðõó äåéíîñòòà íà çàñòðàõîâàòåëíîòî àêöèîíåðíî äðóæåñòâî â ðåçóëòàò íà ïðèäîáèâàíåòî, âúâ âðúçêà ñúñ ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíèòå, ðåãëàìåíòèðàùè äåéíîñòòà èì, âêëþ÷èòåëíî îòíîñíî èçïèðàíåòî íà ïàðè è ôèíàíñèðàíå íà òåðîðèçìà.
(5) Èíôîðìàöèÿòà ïî ÷ë. 16à, àë. 1 ìîæå äà íå ñå èçèñêâà îò çàÿâèòåë, êîéòî å ïîäíàäçîðíî ëèöå íà êîìèñèÿòà è çà íåãî ñà ïðåäñòàâÿíè äîêóìåíòèòå ïî àë. 4.” 
6. В чл. 20, ал. 3 думите „чл. 16, ал. 12” се заменят с „чл. 16а, ал. 13”.
7. В чл. 25, ал. 2 след думите „чл. 12, ал. 2, 3 и 4” се поставя запетая и думите „и чл. 16” се заменят с „чл. 16, 16а и 16б”.
8. В чл. 30:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите „чл. 16, ал. 5” се заменят с „чл. 16а, ал. 1”;
бб) в т. 5 думите „чл. 16, ал. 5, т. 1 и 2” се заменят с „чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2”;
б) в ал. 3, т. 4 думите „чл. 16, ал. 12” се заменят с „чл. 16а, ал. 13”;
в) в ал. 4:
аа) в т. 2 думите „чл. 16, ал. 5” се заменят с „чл. 16а, ал. 1”;
бб)  в т. 3 думите „чл. 16, ал. 5, т. 1 и 2” се заменят с „чл. 16а, ал. 1, т. 1 и 2”.
9. В чл. 34, ал. 1, т. 3 думите „пряко, заедно със или чрез свързани лица” се заменят с „пряко, заедно със, чрез свързани лица или действащи в съгласие с други лица”.
10. Â ÷ë. 99, àë. 3 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: 
„Ñïðàâêèòå ïî àë. 1, ò. 2, 3 è 4 ñå ïîäàâàò âúâ ôîðìàòà íà åëåêòðîíåí äîêóìåíò, ïîäïèñàí ñ óíèâåðñàëåí åëåêòðîíåí ïîäïèñ.”
11. В чл. 155, ал. 1, т. 1 думите „30 000 лв.” се заменят с „33 606 лв.”.
12. В чл. 156, ал. 1 числата „2 000 000 лв.” и „3 000 000 лв.” се заменят съответно с „2 240 400 лв.” и „3 360 600 лв.”
13. В чл. 167, ал. 2 числата „2 000 000 лв.” и „3 000 000 лв.” се заменят съответно с „2 240 400 лв.” и „3 360 600 лв.”
14. Â ÷ë. 186 ñå ñúçäàâàò àë. 6 è 7:
„(6) Îáùèòå óñëîâèÿ íå ìîãàò äà ïðåäâèæäàò èçèñêâàíå çà ïðåäñòàâÿíå íà äîêóìåíòè îò äúðæàâíè îðãàíè, êîèòî äîêóìåíòè íÿìàò îòíîøåíèå êúì ôàêòà íà íàñòúïâàíåòî íà çàñòðàõîâàòåëíîòî ñúáèòèå èëè êúì óñòàíîâÿâàíåòî íà ðàçìåðà íà âðåäàòà. 
(7) Общите условия не могат да предвиждат условия и изисквания към застрахования, включително такива при настъпване на застрахователното събитие и по отношение на неговото доказване, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение по отношение на ограничаването на риска от настъпване на застрахователното събитие или на доказването му, както и такива, за които може да се прецени, че съществува правна или фактическа пречка да бъдат изпълнени.“
15. В чл. 288б ал. 1, 2 и 3 се изменят така: 
„(1) Пет на сто от средствата на фонда, набрани по чл. 287, ал. 2, т. 1 през предходната година по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се изразходват за инвестиционни разходи за техника и информационни и комуникационни технологии за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата. Средствата се изразходват за проекти, одобрени със съвместно решение на комисията и на министъра на вътрешните работи след вземане на становището на фонда. При необходимост се иска становище и от държавните органи и неправителствени организации, ангажирани с безопасността на движението по пътищата.
(2) Проектите по ал. 1 са годишни и съдържат финансова обосновка за конкретните дейности и необходимите средства за тях.
(3) Договорите за изпълнението на проектите по ал. 1 се сключват от фонда. Собствеността върху придобитото по тези договори се предоставя безвъзмездно на органите, отговорни за безопасността на движението по пътищата.”
16. В чл. 292, ал. 1, т. 1 думите „от Министерството на вътрешните работи” се заменят с „комисията”.
17. В чл. 293, ал. 5 накрая се добавя „или друг орган, който разполага със съответните данни.”
18. В чл. 294 се създава ал. 5:
„(5) В срок до края на следващия работен ден след сключване на застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите застрахователните посредници го предават в оригинал или копие на съответния застраховател.” 
19. В чл. 295: 
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Всеки първи работен ден от седмицата Министерството на вътрешните работи предоставя на комисията актуален списък на  регистрираните моторни превозни средства в Република България с информация за регистрационния номер и номера на рамата (шасито) на моторното превозно средство, името/наименованието и адреса/адреса на управление на собственика на моторното превозно средство. До втория работен ден на седмицата комисията представя на Информационния център актуален списък на регистрираните моторни превозни средства в страната с информация за регистрационния номер и номера на рамата (шасито) на моторното превозно средство. Компетентните органи, които осъществяват държавния надзор върху превозвачите на пътници със средствата за обществен превоз, предоставят ежеседмично до първия работен ден на следващата седмица в Информационния център актуален списък на регистрираните превозвачи на пътници със средствата за обществен превоз. Информацията по изречение трето се предоставя и в комисията.”;
б) в ал. 6 се създава изречение трето: 
„Застрахователите предоставят информация на Информационния център за произшествията, документирани с двустранен констативен протокол, във формат и по ред, определени в наредбата по чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.”
21. В чл. 300:
а) в ал. 1 т. 2 се отменя;
б) в ал. 2 т. 2 се отменя;
в) в ал. 3 т. 2 се отменя;
г) в ал. 4 думите „или е подал заявление за придобиване на квалифицирано участие в капитала им” се заличават.
22. Â ÷ë. 311â: 
à) â àë. 3, ò. 1 íàêðàÿ  ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ „ïðè ñïàçâàíå íà îãðàíè÷åíèåòî ïî àë. 4”;
á) ñúçäàâà ñå íîâà àë. 4:
„(4) Çàñòðàõîâàòåëíèòå âçåìàíèÿ ïî àë. 3, ò. 1 çà èìóùåñòâåíè âðåäè, ïðåòúðïåíè îò òúðãîâöè, ñå ãàðàíòèðàò äî 391 000 ëâ. ïðè ñïàçâàíå íà óñëîâèÿòà è ðåäà íà äåéñòâàùèÿ ðåãëàìåíò íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò îòíîñíî ïðèëàãàíåòî íà ÷ë. 87 è 88 îò Äîãîâîðà çà ñúçäàâàíå íà Åâðîïåéñêàòà îáùíîñò ïî îòíîøåíèå íà ìèíèìàëíàòà ïîìîù.”;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
23. В чл. 311д, ал. 4 след думата „застрахователите” се добавя „след възстановяване на встъпителната вноска по § 146, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на КЗ (ДВ, бр. 97 от 2007 г.)”.
24. В чл. 316 думите „на чл. 16, ал. 3, 4 и 10 или на забраната по чл. 16, ал. 6” се заменят с „на чл. 16, ал. 3 и  чл. 16а, ал. 11 или на забраната по чл. 16а, ал. 5”.
25. В Допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създава т. 52:
„52. "Лица, действащи в съгласие" са две или повече лица, за които според характера на взаимоотношенията между тях или между всяко от тях и трето лице, според тяхното пазарно поведение или сключените от тях търговски сделки може да се направи основателно предположение, че упражняват или ще упражняват правата по притежаваните от тях акции в застрахователя в съответствие с изрично или мълчаливо споразумение с друг акционер. Такива са и две или повече лица, свързани по един или по няколко от следните начини:
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
б) съдружниците;
в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.”; 
б) в § 4б се създава т. 30:
„30. Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива на Съвета 92/49/ЕИО и на директиви 2002/83/EО, 2004/39/EО, 2005/68/EО и 2006/48/EО относно процедурните правила и критериите за благоразумна оценка на придобиване и увеличаване на участия във финансовия сектор.”
(2) Средствата по чл. 288б, ал. 1, предвидени по проекти, приети за 2008 г., които не са били изразходвани през същата година, могат да се изразходват по проектите, приети за 2009 г.
(3) Заварените при влизането в сила на този закон производства по чл. 16 и 16а се довършват по досегашния ред.

Ïðåäëîæåíèå îò í.ï. Ì. Âåë÷åâ, Ì. Äèêîâà è Ì. Êîñòàäèíîâà:
Â § 39, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà òî÷êà 15:
„15. Â ÷ë. 193 ñå ñúçäàâàò àë. 3 è 4:
(3) Ïðåäè èçïëàùàíå íà îáåçùåòåíèå, îïðåäåëåíî êàòî òîòàëíà ùåòà íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, ðåãèñòðèðàíî â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, çàñòðàõîâàòåëÿò èçèñêâà îò ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíà óñëóãà äîêàçàòåëñòâî çà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî.
(4) Ïî ñìèñúëà íà àë. 3 òîòàëíà ùåòà íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî å óâðåæäàíå, ïðè êîåòî ñòîéíîñòòà íà ðàçõîäèòå çà íåîáõîäèìèÿ ðåìîíò íàäâèøàâàò 70 íà ñòî îò äåéñòâèòåëíàòà ìó ñòîéíîñò. Ñòîéíîñòòà íà ðàçõîäèòå çà íåîáõîäèìèÿ ðåìîíò ñå îïðåäåëÿò ñúãëàñíî îïðåäåëåíèÿ ñïîñîá çà îáåçùåòÿâàíå âúç îñíîâà íà:
1. èçäàäåíà îò ñåðâèç ïðîôîðìà ôàêòóðà, ïðè âúçñòàíîâÿâàíå â íàòóðà íà âðåäèòå, èëè
2. åêñïåðòíà îöåíêà ïðè èçïëàùàíå íà ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå.
2. Äîñåãàøíàòà ò. 16 ñå èçìåíÿ òàêà:
„16. Â ÷ë. 292, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) â ò. 1 äóìèòå „îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè” ñå çàìåíÿò ñ „êîìèñèÿòà”
á) ñúçäàâà ñå ò. 10 
„10. äàííè çà èçïëàòåíè îáåçùåòåíèÿ ïî çàñòðàõîâêè ïî ò. 3 è ò. 10 îò Ðàçäåë ²², áóêâà „À” íà Ïðèëîæåíèå ¹ 1.”
3. Äîñåãàøíàòà ò. 18 ñå èçìåíÿ òàêà:
„18. Â ÷ë. 294 ñå ñúçäàâàò àëèíåè 5, 6 è 7:
„(5) Â ñðîê äî êðàÿ íà ñëåäâàùèÿ ðàáîòåí äåí ñëåä ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð çà çàäúëæèòåëíà çàñòðàõîâêà „Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò” íà àâòîìîáèëèñòèòå çàñòðàõîâàòåëíèòå ïîñðåäíèöè ãî ïðåäàâàò â îðèãèíàë èëè êîïèå íà ñúîòâåòíèÿ çàñòðàõîâàòåë.
(6) Âñåêè çàñòðàõîâàòåë, êîéòî ïðåäëàãà çàäúëæèòåëíà çàñòðàõîâêà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò" íà àâòîìîáèëèñòèòå è/èëè çàñòðàõîâêà ïî ò. 3 îò Ðàçäåë ²², áóêâà „À” íà Ïðèëîæåíèå ¹ 1 â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïîñðåäñòâîì óñòàíîâÿâàíå èëè ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, ïðåäñòàâÿ íà Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð åæåäíåâíî ñïðàâêà çà èçïëàòåíè îáåçùåòåíèÿ ïî çàñòðàõîâêè ïî ò. 3 è ò. 10 îò Ðàçäåë ²², áóêâà „À” íà Ïðèëîæåíèå ¹ 1.
(7) Ñïðàâêàòà ïî àë. 6 ñúäúðæà èíôîðìàöèÿòà è ñå ïîäàâà ïî íà÷èí è âúâ ôîðìàò, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 125à, àë. 2 îò Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà, âúâ âðúçêà ñ èçèñêâàíèÿòà íà ñèñòåìàòà çà àâòîìàòèçèðàíà îáðàáîòêà íà èíôîðìàöèÿòà, êàòî ñå ãàðàíòèðàò àâòåíòè÷íîñòòà è ñèãóðíîñòòà íà ïîäàäåíèòå äàííè.”
4. Äîñåãàøíàòà ò. 19 ñå èçìåíÿ òàêà:
„19. Â ÷ë. 295:
à) àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà: 
„(2) Âñåêè ïúðâè ðàáîòåí äåí îò ñåäìèöàòà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ïðåäîñòàâÿ íà êîìèñèÿòà àêòóàëåí ñïèñúê íà ðåãèñòðèðàíèòå ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êàêòî è íà ìîòîðíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿ,  ñ èíôîðìàöèÿ çà ðåãèñòðàöèîííèÿ íîìåð è íîìåðà íà ðàìàòà (øàñèòî) íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, èìåòî/íàèìåíîâàíèåòî è àäðåñà/àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíèêà íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Äî âòîðèÿ ðàáîòåí äåí íà ñåäìèöàòà êîìèñèÿòà ïðåäñòàâÿ íà Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð àêòóàëåí ñïèñúê íà ðåãèñòðèðàíèòå ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â ñòðàíàòà, êàêòî è íà ìîòîðíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿ, ñ èíôîðìàöèÿ çà ðåãèñòðàöèîííèÿ íîìåð è íîìåðà íà ðàìàòà (øàñèòî) íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, êîèòî îñúùåñòâÿâàò äúðæàâíèÿ íàäçîð âúðõó ïðåâîçâà÷èòå íà ïúòíèöè ñúñ ñðåäñòâàòà çà îáùåñòâåí ïðåâîç, ïðåäîñòàâÿò åæåñåäìè÷íî äî ïúðâèÿ ðàáîòåí äåí íà ñëåäâàùàòà ñåäìèöà â Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð àêòóàëåí ñïèñúê íà ðåãèñòðèðàíèòå ïðåâîçâà÷è íà ïúòíèöè ñúñ ñðåäñòâàòà çà îáùåñòâåí ïðåâîç. Èíôîðìàöèÿòà ïî èçðå÷åíèå òðåòî ñå ïðåäîñòàâÿ è â êîìèñèÿòà.”
á) â àë. 5 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå òðåòî: 
Èíôîðìàöèîííèÿò öåíòúð åæåäíåâíî ïðåäîñòàâÿ íà Ìèíèñòåðñòâî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè èíôîðìàöèÿ ïî ÷ë. 294, àë. 6.
â) â àë. 6 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå òðåòî:
„Çàñòðàõîâàòåëèòå ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèÿ íà Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð çà ïðîèçøåñòâèÿòà, äîêóìåíòèðàíè ñ äâóñòðàíåí êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë, âúâ ôîðìàò è ïî ðåä, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 125à, àë. 2 îò Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà.”
5. Ñúçäàâà ñå íîâà òî÷êà....:
Ñúçäàâà ñå ÷ë. 295à:
„Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà
×ë. 295à (1) Èíôîðìàöèîííèÿò öåíòúð ìîæå äà èçãðàäè è ïîääúðæà åëåêòðîííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà îöåíêà, óïðàâëåíèå è êîíòðîë íà ðèñêà, â òîâà ÷èñëî çà èçäàâàíå íà ïîëèöè.
(2) Èçãðàæäàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà ïî àë. 1 òðÿáâà äà áúäå ñúîáðàçåíî ñúñ ñëåäíèòå îñíîâíè ïðèíöèïè:
1. ãàðàíòèðàíå àêòóàëíîñò è òî÷íîñò íà ïîäàâàíèòå è ñúõðàíÿâàíè äàííè,
2. îñèãóðÿâàíå íà ïîäõîäÿùà ñðåäà çà îáìåí íà äàííè,
3. ãàðàíòèðàíå íà ðåãëàìåíòèðàí è êîíòðîëèðàí äîñòúï äî äàííèòå â åëåêòðîííàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà, è
3. îñèãóðÿâàíå íà îïåðàòèâíà ñúâìåñòèìîñò è èíôîðìàöèîííà ñèãóðíîñò.  
(3) Äîñòúïúò íà çàñòðàõîâàòåëèòå äî èíôîðìàöèÿòà, ñúáèðàíà è ñúõðàíÿâàíà îò Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð ñå îñèãóðÿâà ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè â íàðåäáà íà êîìèñèÿòà è â ïðàâèëíèêà ïî ÷ë. 287, àë. 7.”
Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 39, който става § 40, като предлага в ал. 1 да се направят следните изменения и допълнения:

1. Ñúçäàâà ñå íîâà òî÷êà 15:
„15. Â ÷ë. 193 ñå ñúçäàâàò àë. 3 è 4:
(3) Ïðåäè èçïëàùàíå íà îáåçùåòåíèå, îïðåäåëåíî êàòî òîòàëíà ùåòà íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, ðåãèñòðèðàíî â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, çàñòðàõîâàòåëÿò èçèñêâà îò ïîòðåáèòåëÿ íà çàñòðàõîâàòåëíà óñëóãà äîêàçàòåëñòâî çà ïðåêðàòÿâàíå íà ðåãèñòðàöèÿòà íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî.
(4) Ïî ñìèñúëà íà àë. 3 òîòàëíà ùåòà íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî å óâðåæäàíå, ïðè êîåòî ñòîéíîñòòà íà ðàçõîäèòå çà íåîáõîäèìèÿ ðåìîíò íàäâèøàâàò 70 íà ñòî îò äåéñòâèòåëíàòà ìó ñòîéíîñò. Ñòîéíîñòòà íà ðàçõîäèòå çà íåîáõîäèìèÿ ðåìîíò ñå îïðåäåëÿò ñúãëàñíî îïðåäåëåíèÿ ñïîñîá çà îáåçùåòÿâàíå âúç îñíîâà íà:
1. èçäàäåíà îò ñåðâèç ïðîôîðìà ôàêòóðà, ïðè âúçñòàíîâÿâàíå â íàòóðà íà âðåäèòå, èëè
2. åêñïåðòíà îöåíêà ïðè èçïëàùàíå íà ïàðè÷íî îáåçùåòåíèå.

2. Äîñåãàøíàòà ò. 15 ñòàâà ò. 16.

3. Äîñåãàøíàòà ò. 16 ñòàâà ò. 17 è ñå èçìåíÿ òàêà:
„17. Â ÷ë. 292, àë. 1 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
à) â ò. 1 äóìèòå „îò Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè” ñå çàìåíÿò ñ „êîìèñèÿòà”
á) ñúçäàâà ñå ò. 10 
„10. äàííè çà èçïëàòåíè îáåçùåòåíèÿ ïî çàñòðàõîâêè ïî ò. 3 è ò. 10 îò Ðàçäåë ²², áóêâà „À” íà Ïðèëîæåíèå ¹ 1.”

3. Äîñåãàøíàòà ò. 17 ñòàâà ò. 18.

4. Äîñåãàøíàòà ò. 18 ñòàâà ò. 19 è ñå èçìåíÿ òàêà:
„19. Â ÷ë. 294 ñå ñúçäàâàò àëèíåè 5, 6 è 7:
(5) Â ñðîê äî êðàÿ íà ñëåäâàùèÿ ðàáîòåí äåí ñëåä ñêëþ÷âàíå íà çàñòðàõîâàòåëåí äîãîâîð çà çàäúëæèòåëíà çàñòðàõîâêà „Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò” íà àâòîìîáèëèñòèòå çàñòðàõîâàòåëíèòå ïîñðåäíèöè ãî ïðåäàâàò â îðèãèíàë èëè êîïèå íà ñúîòâåòíèÿ çàñòðàõîâàòåë.
(6) Âñåêè çàñòðàõîâàòåë, êîéòî ïðåäëàãà çàäúëæèòåëíà çàñòðàõîâêà "Ãðàæäàíñêà îòãîâîðíîñò" íà àâòîìîáèëèñòèòå è/èëè çàñòðàõîâêà ïî ò. 3 îò Ðàçäåë ²², áóêâà „À” íà Ïðèëîæåíèå ¹ 1 â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïîñðåäñòâîì óñòàíîâÿâàíå èëè ïðè óñëîâèÿòà íà ñâîáîäàòà íà ïðåäîñòàâÿíå íà óñëóãè, ïðåäñòàâÿ íà Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð åæåäíåâíî ñïðàâêà çà èçïëàòåíè îáåçùåòåíèÿ ïî çàñòðàõîâêè ïî ò. 3 è ò. 10 îò Ðàçäåë ²², áóêâà „À” íà Ïðèëîæåíèå ¹ 1.
(7) Ñïðàâêàòà ïî àë. 6 ñúäúðæà èíôîðìàöèÿòà è ñå ïîäàâà ïî íà÷èí è âúâ ôîðìàò, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 125à, àë. 2 îò Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà, âúâ âðúçêà ñ èçèñêâàíèÿòà íà ñèñòåìàòà çà àâòîìàòèçèðàíà îáðàáîòêà íà èíôîðìàöèÿòà, êàòî ñå ãàðàíòèðàò àâòåíòè÷íîñòòà è ñèãóðíîñòòà íà ïîäàäåíèòå äàííè.”

5. Äîñåãàøíàòà ò. 19 ñòàâà ò. 20 è ñå èçìåíÿ òàêà:
„20. Â ÷ë. 295:
à) àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà: 
„(2) Âñåêè ïúðâè ðàáîòåí äåí îò ñåäìèöàòà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè ïðåäîñòàâÿ íà êîìèñèÿòà àêòóàëåí ñïèñúê íà ðåãèñòðèðàíèòå ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, êàêòî è íà ìîòîðíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿ,  ñ èíôîðìàöèÿ çà ðåãèñòðàöèîííèÿ íîìåð è íîìåðà íà ðàìàòà (øàñèòî) íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî, èìåòî/íàèìåíîâàíèåòî è àäðåñà/àäðåñà íà óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíèêà íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Äî âòîðèÿ ðàáîòåí äåí íà ñåäìèöàòà êîìèñèÿòà ïðåäñòàâÿ íà Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð àêòóàëåí ñïèñúê íà ðåãèñòðèðàíèòå ìîòîðíè ïðåâîçíè ñðåäñòâà â ñòðàíàòà, êàêòî è íà ìîòîðíèòå ïðåâîçíè ñðåäñòâà ñ ïðåêðàòåíà ðåãèñòðàöèÿ, ñ èíôîðìàöèÿ çà ðåãèñòðàöèîííèÿ íîìåð è íîìåðà íà ðàìàòà (øàñèòî) íà ìîòîðíîòî ïðåâîçíî ñðåäñòâî. Êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, êîèòî îñúùåñòâÿâàò äúðæàâíèÿ íàäçîð âúðõó ïðåâîçâà÷èòå íà ïúòíèöè ñúñ ñðåäñòâàòà çà îáùåñòâåí ïðåâîç, ïðåäîñòàâÿò åæåñåäìè÷íî äî ïúðâèÿ ðàáîòåí äåí íà ñëåäâàùàòà ñåäìèöà â Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð àêòóàëåí ñïèñúê íà ðåãèñòðèðàíèòå ïðåâîçâà÷è íà ïúòíèöè ñúñ ñðåäñòâàòà çà îáùåñòâåí ïðåâîç. Èíôîðìàöèÿòà ïî èçðå÷åíèå òðåòî ñå ïðåäîñòàâÿ è â êîìèñèÿòà.”
á) â àë. 5 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå òðåòî: 
„Èíôîðìàöèîííèÿò öåíòúð åæåäíåâíî ïðåäîñòàâÿ íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúòðåøíèòå ðàáîòè èíôîðìàöèÿ ïî ÷ë. 294, àë. 6.”
â) â àë. 6 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå òðåòî:
„Çàñòðàõîâàòåëèòå ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèÿ íà Èíôîðìàöèîííèÿ öåíòúð çà ïðîèçøåñòâèÿòà, äîêóìåíòèðàíè ñ äâóñòðàíåí êîíñòàòèâåí ïðîòîêîë, âúâ ôîðìàò è ïî ðåä, îïðåäåëåíè â íàðåäáàòà ïî ÷ë. 125à, àë. 2 îò Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà.”

6. Ñúçäàâà ñå íîâà òî÷êà 21:
„21. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 295à:
„Èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà
×ë. 295à. (1) Èíôîðìàöèîííèÿò öåíòúð èçãðàæäà è ïîääúðæà åëåêòðîííà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà çà îöåíêà, óïðàâëåíèå è êîíòðîë íà ðèñêà, â òîâà ÷èñëî çà èçäàâàíå íà ïîëèöè.
(2) Èçãðàæäàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà èíôîðìàöèîííàòà ñèñòåìà ïî àë. 1 ñå èçâúðøâà âúç îñíîâà íà ñëåäíèòå ïðèíöèïè:
1. ãàðàíòèðàíå àêòóàëíîñò è òî÷íîñò íà ïîäàâàíèòå è ñúõðàíÿâàíè äàííè,
2. îñèãóðÿâàíå íà ïîäõîäÿùà ñðåäà çà îáìåí íà äàííè,
3. ãàðàíòèðàíå íà ðåãëàìåíòèðàí è êîíòðîëèðàí äîñòúï äî äàííèòå â åëåêòðîííàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà, è
4. îñèãóðÿâàíå íà îïåðàòèâíà ñúâìåñòèìîñò è èíôîðìàöèîííà ñèãóðíîñò.  
(3) Ñúáèðàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî íà èíôîðìàöèÿòà ïî àë. 1, êàêòî è äîñòúïúò íà çàñòðàõîâàòåëèòå äî íåÿ, ñå óðåæäàò ñ íàðåäáà íà êîìèñèÿòà è ñ ïðàâèëíèêà ïî ÷ë. 287, àë. 7.”

7. Äîñåãàøíèòå òî÷êè 21 äî 25 ñòàâàò ñúîòâåòíî 22 äî 26.

§ 40. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 11а:
“Чл. 11а. Лице, което притежава квалифицирано участие в инвестиционен посредник, трябва да има добра репутация, професионален опит и финансова стабилност съобразно квалифицираното си участие и при спазване на другите изисквания, установени в този закон.”
2. Член 26 се изменя така:
“Чл. 26. (1) Всяко физическо или юридическо лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да придобият пряко или непряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник, трябва да уведомят писмено заместник-председателя преди придобиването.
(2) Изискването на ал. 1 се прилага и за всяко физическо или юридическо  лице или лица, действащи съгласувано, които са взели решение да увеличат впоследствие пряко или непряко квалифицираното си участие, така че то да достигне или да премине праговете от една пета, една трета или една втора от капитала или от гласовете в общото събрание на инвестиционен посредник или така, че в резултат на това увеличение инвестиционният посредник да стане тяхно дъщерно дружество.” 
3. Създават се чл. 26а – 26д:
“Чл. 26а. (1) Всяко физическо или юридическо лице, което е взело решение да прехвърли пряко или непряко участие, така че да не притежава повече квалифицирано участие в инвестиционен посредник, трябва да уведоми писмено заместник-председателя, преди да извърши прехвърлянето. Изискването по изречение първо се прилага и в случаите, когато в резултат на прехвърлянето правото на глас или участието на това лице в капитала на инвестиционния посредник ще спадне под една втора, една трета или една пета или инвестиционният посредник ще престане да бъде дъщерно дружество на това лице.  
(2) Лицата, чието участие в инвестиционен посредник спадне под праговете съгласно ал. 1 в резултат от действие на трето лице или на друго обстоятелство, за което те не са знаели и не са могли да узнаят преди намаляване на тяхното участие, са длъжни незабавно, след като узнаят за това, да уведомят заместник-председателя.
(3) Към уведомлението по ал. 1 и 2 лицата прилагат данни за участието, което имат или ще имат преди и след прехвърлянето, както и други данни и документи, определени с наредба.  
Чл. 26б. (1) Лицата по чл. 26 подават до заместник-председателя уведомление, в което посочват участието в капитала, съответно в гласовете от общото събрание, които възнамеряват да придобият, както и участието, което ще имат след придобиването. Към уведомлението лицата прилагат и други данни и документи, определени с наредба. 
(2) Заместник-председателят в срок два работни дни от получаване на уведомлението и на всички изискуеми данни и документи съгласно ал. 1 изпраща на лицето писмено потвърждение за извършеното от него уведомление, в което посочва датата, на която изтича срокът за произнасяне по уведомлението.
(3) В случаите, когато към уведомлението по ал. 1 не са приложени всички необходими данни и документи, заместник-председателят изпраща в срок до края на следващия работен ден писмено съобщение за това на лицето, в което се посочват данните и документите, които следва да бъдат приложени.  
(4) Заместник-председателят извършва оценка на придобиването въз основа на уведомлението в срок до 60 работни дни от датата на писменото потвърждение по ал. 2.
Чл. 26в. (1) Ако представените документи са непълни, неточни, несъобразени с нормативните изисквания или е нужна допълнителна информация или доказателства за верността на представените данни, заместник-председателят в срока за извършване на оценката, но не по-късно от края на 50-ия работен ден на този срок, изпраща съобщение за констатираните непълноти и несъответствия или за исканата информация и документи. 
(2) Срокът за извършване на оценката от заместник-председателя спира да тече за периода от датата на поискване на информацията и документите съгласно ал. 1 до получаване на отговор от лицето. Спирането на срока не може да бъде за по-дълъг период от 20 работни дни. 
(3) Спирането на срока за извършване на оценката от заместник-председателя може да бъде за период до 30 работни дни в случаите, когато лицето:
1. е със седалище или постоянен адрес, или подлежи на регулиране извън Европейския съюз, или
2. е физическо или юридическо лице, което не подлежи на надзор съгласно Директива 2004/39/ЕО, Директива 85/611/ЕИО, Директива 92/49/ЕИО, Директива 2002/83/ЕО, Директива 2005/68/ЕО и Директива 2006/48/ЕО.
(4) Извън случаите по ал. 1-3 всяко последващо изискване на допълнителна информация от лицето във връзка с извършване на оценката от заместник-председателя не води до спиране на срока. 
Чл. 26г. (1) В случаите на придобиване или увеличаване на квалифицирано участие по чл. 26 заместник-председателят може да издаде забрана за извършване на придобиването, ако установи, че не са изпълнени изискванията на чл. 26д или ако информацията, предоставена от лицето, е непълна, заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, застрашено е стабилното управление и сигурността на инвестиционния посредник или не са осигурени по друг начин интересите на клиентите на инвестиционния посредник. 
(2) Заместник-председателят уведомява писмено лицето за решението си по ал. 1 в срок два работни дни от вземане на решението и в рамките на срока по чл. 26б, ал. 4, като прилага и мотивите за решението си. 
(3) По искане на лицето или по инициатива на заместник-председателя мотивите за издаване на решението по ал. 1 се оповестяват публично. 
(4) Ако не издаде забрана съгласно ал. 1, заместник-председателят може да определи срок, в който да бъде извършено придобиването, както и да удължи при необходимост този срок.
(5) Ако в срока по чл. 26б, ал. 4 заместник-председателят не издаде забрана за извършване на придобиването и не уведоми за това лицето писмено, лицето може да придобие заявеното участие в инвестиционния посредник.
(6) Лицата, придобили или увеличили квалифицираното си участие, преди заместник-председателят да се произнесе по подаденото уведомление, съответно преди изтичането на срока за произнасяне, или въпреки забраната за извършване на придобиването, както и в случаите, когато не са подали уведомление по чл. 26 преди придобиването, нямат право да упражняват правото си на глас в общото събрание на инвестиционния посредник. 
(7) Ограничението по ал. 6 не се прилага, ако лице, придобило или увеличило квалифицираното си участие, без да е спазило изискването на чл. 26, ал. 1, уведоми в срок 7 работни дни от придобиването заместник-председателя за това и заместник-председателят е потвърдил придобиването при спазване изискванията на закона.
(8) В случай че лица, притежаващи квалифицирано участие в инвестиционния посредник, могат да навредят на стабилното управление и сигурността на инвестиционния посредник, заместник-председателят може да наложи временна или окончателна забрана за упражняването на право на глас от тези лица в общото събрание на инвестиционния посредник.  
Чл. 26д. (1) Заместник-председателят извършва оценка на придобиването, съответно на увеличаването на квалифицираното участие, с оглед осигуряване на стабилното и благоразумно управление на инвестиционния посредник. 
(2) При извършване на оценката заместник-председателят отчита очакваното влияние на лицето върху инвестиционния посредник и преценява дали лицето е подходящо и финансово стабилно. Преценката се извършва при прилагане на следните критерии:
1. репутация на лицето;
2. репутация и професионален опит на лицата, които ще ръководят дейността на инвестиционния посредник в резултат на придобиването;
3. финансовата стабилност на лицето във връзка с видовете дейности, които инвестиционният посредник извършва или предвижда да извършва;
4. дали инвестиционният посредник ще е в състояние да изпълни или да продължи да изпълнява изискванията на този закон и актовете по прилагането му, на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и по-конкретно дали групата, част от която той ще стане след придобиването, има структура, която позволява да бъде упражняван ефективен надзор и ефективен обмен на информация между компетентните органи и определяне и разпределение на отговорностите между тях;
5. дали могат да бъдат направени обосновани предположения, че във връзка с придобиването е или предстои да бъде извършено изпиране на пари или финансиране на тероризма по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари или на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, или че ще бъде увеличен рискът от такова действие.
(3) Заместник-председателят може да издаде забрана за извършване на придобиването само ако има основателни причини да счита, прилагайки критериите по ал. 2, че лицата не са подходящи или ако информацията, която лицето е представило, е непълна.” 
4. Член 78 се изменя така:
“Чл. 78. Лицата, които притежават квалифицирано участие в пазарния оператор, трябва да са подходящи в зависимост от влиянието, което могат да упражняват върху дейността на регулирания пазар. Членове 11а и 26-26д се прилагат съответно.
5. В чл. 111:
а) в ал. 3 думите “при преценка на лицата с дялово участие” се заличават;
б) създава се нова ал. 4:
“(4) Заместник-председателят провежда предварителни консултации и сътрудничи със съответния компетентен орган, ако лицето по чл. 26 и 26а е:
1. кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник или управляващо дружество, лицензирани в друга държава членка, или кредитна институция, застраховател или презастраховател,  лицензирани в Република България;
2. дружество майка на кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник или управляващо дружество, лицензирани в друга държава членка, или кредитна институция, застраховател или презастраховател, лицензирани в Република България;
3. физическо или юридическо лице, което контролира кредитна институция, застраховател, презастраховател, инвестиционен посредник или управляващо дружество, лицензирани в друга държава членка, или кредитна институция, застраховател или презастраховател, лицензирани в Република България;”
в) досегашната ал. 4 става ал. 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „и при преценка на лицата с дялово участие” и “или на застраховател, получил лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането” се заличават;
д) създава се ал. 7:
“(7) При придобиване на квалифицирано участие в инвестиционен посредник или в кредитна институция, лицензирани в държава членка, заместник-председателят предоставя своевременно, по искане на съответния компетентен орган, всяка информация за инвестиционен посредник, получил лиценз за извършване на дейност съгласно този закон, която е съществена или има отношение за извършване на оценка на лицето, което придобива квалифицирано участие. Заместник-председателят предоставя по своя инициатива на съответния компетентен орган съществената информация за извършване на оценката.” 
6. В чл. 127, ал. 1:
а) в т. 2 думите “чл. 26, ал. 1, 2 и 3” се заменят с “чл. 26, чл. 26а”;
б) в т. 4 думите “чл. 26, ал. 8“ се заменят с „чл. 26г, ал. 6”.
7. В Допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 21 се изменя така:
“21. "Квалифицирано участие" e пряко или непряко участие, което представлява 10 или над 10 на сто от капитала или от правата на глас в общото събрание, определени съгласно чл. 145 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или което дава възможност за съществено влияние върху управлението на дружеството. При определяне размера на квалифицираното участие не се вземат предвид правата на глас или акциите, които инвестиционните посредници или кредитните институции държат в резултат на предоставяне на услугите по чл. 5, ал. 2, т. 6, при условие че тези права не се упражняват или по друг начин се използват, за да се повлияе върху управлението на инвестиционния посредник, както и при условие, че тези права бъдат прехвърлени в срок една година от придобиването.”; 
бб) създава се т. 43:
“43. ”Лица, действащи съгласувано” са две или повече лица, които упражняват правата си на глас по акции въз основа на изрично съгласие помежду им, както и лицата, за които може обосновано да се предположи, че упражняват или ще упражняват по един и същ начин притежавани от тях права на глас поради характера на взаимоотношенията между тях, пазарното им поведение или сключените от тях договори.”;
б) в § 2 се създава т. 4:
„4. Директива 2007/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива на съвета 92/49/ЕИО и на директиви 2002/83/EО, 2004/39/EО, 2005/68/EО и 2006/48/EО относно процедурните правила и критериите за благоразумна оценка на придобиване и увеличаване на участия във финансовия сектор.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 41, като предлага:
1. Да се създаде нова т. 4:
„4. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 26, ал. 1-3” се заменят с „чл. 26 и чл. 26а”;
2. В ал. 3 думите „чл. 26, ал. 1” се заменят с „чл. 26”.
2. Останалите точки да се преномерират.

§ 41. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм. и доп., 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. и бр. 67 и 69 от 2008 г.) в чл. 210 ал. 5 се изменя така:
“(5) За управляващото дружество се прилагат съответно чл. 9, 11а, 25, 26 – 26д, чл. 27, ал. 2, чл. 35, 39, 40, 42 и чл. 111, ал. 4 и 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти.” 
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 42.

§ 42. Â Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð (îáí., ÄÂ, áð. 8 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 31, 67 è 112 îò 2003 ã., áð. 85 îò 2004 ã., áð. 39, 103 è 105 îò 2005 ã., áð. 30, 59 è 84 îò 2006 ã., áð. 52, 97 è 109 îò 2007 ã. è áð. 67 îò 2008 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 13, àë. 1 ò. 19 ñå èçìåíÿ òàêà:
“19. îñúùåñòâÿâà ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ â ñòðóêòóðèòå íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, êîèòî èìàò çà öåë äà ïîäïîìàãàò ðàçðàáîòâàíåòî íà îñíîâíèòå íàñîêè çà ðàçâèòèå â îáëàñòòà íà ôèíàíñîâèòå ïàçàðè, ïîäãîòîâêàòà íà åâðîïåéñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî, ïîñëåäîâàòåëíîòî è ñâîåâðåìåííîòî ìó âúâåæäàíå, êàêòî è åôåêòèâíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó îðãàíèòå íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè, îñúùåñòâÿâàùè ðåãóëèðàíå è íàäçîð íà ôèíàíñîâèòå ïàçàðè. Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà ôóíêöèèòå ñè êîìèñèÿòà îò÷èòà åâåíòóàëíîòî âúçäåéñòâèå íà ïðåäïðèåòèòå îò íåÿ äåéñòâèÿ âúðõó ôèíàíñîâàòà ñòàáèëíîñò íà îñòàíàëèòå äúðæàâè ÷ëåíêè ïðè óñëîâèÿòà íà âçàèìíîñò.” 
2. Â ÷ë. 18 àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà: 
„(3) По писмено искане от председателя на комисията за целите на упражнявания от комисията надзор банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влоговете на поднадзорните лица, както и на други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти или на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. За целите и при условията на изречение първо банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влогове на клиенти на банката при постъпило в комисията искане от чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор в друга държава, с който има сключено споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Предоставянето на информация по изречение първо и второ не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова или търговска тайна.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 43.

Комисията предлага да се създадат параграфи 44, 45 и 46:
§ 44. В Закона за Българската народна банка (Обн. ДВ, бр. 46 от 1997 г., доп., бр. 49 от 1998 г., изм., бр. 153 от 1998 г., изм., бр. 20 от 1999 г., доп., бр. 54 от 1999 г., изм., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г.) в чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се алинеи 2 и 3:
„(2) При повторно извършено нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в двоен размер.
(3) Глобите и имуществените санкции по ал. 1 и 2 се прилагат и при нарушения на Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6.12.2004 г. относно медалите и символите, подобни на еуромонети (OB L 373, 21.12.2004 г., и Българско специално издание: глава 10, том 3, изменен с Регламент (ЕО) № 46/2009 на Съвета от 18.12.2008 г. (OB L 17, 22.1.2009 г.); и Регламент (ЕО) № 2183/2004 на Съвета от 6.12.2004 г. за разширяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на еуромонети, по отношение на неучастващи държави членки.”

§ 45. В Закона за ипотечните облигации (обн., ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г.) в § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби, думите „чл. 73, ал. 3” се заменят с „чл. 73, ал. 4”.

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.
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