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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на годишните доклади на Ко�
мисията за регулиране на съобщенията в
областта на електронните съобщения и на
пощенските услуги за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 80, ал. 2 от Правилника
за организация и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема годишните доклади на Комисията
за регулиране на съобщенията в областта на
електронните съобщения и на пощенските
услуги за 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 12 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8601

РЕШЕНИЕ

по Отчета за дейността на Българската те�
леграфна агенция за 2011 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
и чл. 16, ал. 2 и 3 от Закона за Българската
телеграфна агенция
РЕШИ:
Приема за сведение Отчета за дейността
на Българската телеграфна агенция за 2011 г.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 13 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8615

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държав�
ната комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието на
защитата на класифицираната информация в
Република България през 2011 г. (поверителен)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика Бъл
гария и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация

РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията от
носно цялостната дейност по състоянието на
защитата на класифицираната информация в
Република България през 2011 г. (поверителен).
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 13 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8616

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад за дейността
на Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2011 г. (поверителен)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика Бълга
рия и чл. 132, ал. 3 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността на
Държавна агенция „Национална сигурност“
за 2011 г. (поверителен).
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 13 септември 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8617

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 318
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Максим Георгиев Гайтанджи
ев – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Аржентина,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Парагвай
със седалище в Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 10 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8604
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УКАЗ № 319
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Лиляк, община Търговище, област
Търговище, на 18 ноември 2012 г.
Издаден в София на 10 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8605

УКАЗ № 320
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Радовене, община Роман, област
Враца, на 18 ноември 2012 г.
Издаден в София на 10 септември 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
8606

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за създаване на Национален съвет по пре�
венция на престъпността
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Национален съвет по пре
венция на престъпността, наричан по-нататък
„съвета“.
Чл. 2. Съветът е колективен орган, из
пълн яващ фу нк ции по реа лизирането на
политиката на правителството по въпросите
на превенцията на престъпността. Той орга
низира и контролира изпълнението на дейст
ващата национална стратегия по превенция
на престъпността и осигурява координацията
в дейността на държавните органи, органите
на местното самоуправление, неправител

ВЕСТНИК
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ствените и международните организации на
територията на страната по въпросите на
превенцията на престъпността.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърът
на вътрешните работи.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник-министър на правосъдието;
2. заместник-министър на труда и социал
ната политика;
3. заместник-министър на образованието,
младежта и науката;
4. заместник-министър на културата;
5. заместник-министър на физическото
възпитание и спорта;
6. председателят на Държавната агенция
за закрила на детето;
7. изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане;
8. директорът на Националния център по
наркомании към Министерството на здраве
опазването;
9. секретарят на Националната комисия за
борба с трафика на хора;
10. началникът на кабинета на министъра
на вътрешните работи;
11. главният секретар на Министерството
на вътрешните работи;
12. директорът на Главна дирекция „На
ционална полиция“ на Министерството на
вътрешните работи;
13. директорът на Националния институт
по криминалистика и криминология на Ми
нистерството на вътрешните работи;
14. ректорът на Академията на Министер
ството на вътрешните работи;
15. председателят на Управителния съвет
на Националното сдружение на общините в
Република България.
Чл. 4. (1) Секретарят и членовете на съ
вета – заместник-минист ри, се определ ят
поименно със заповед на председателя по
предложение на съответния министър.
(2) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на заместникминистър – член на съвета, съответният ми
нистър в едномесечен срок прави предложение
до председателя за поименна промяна.
Чл. 5. Съветът:
1. подпомага реализирането на национал
ната политика по въпросите на превенцията
на престъпността в съответствие с между
народните норми и принципи, европейските
политики и действащата национална стратегия
по превенция на престъпността;
2. организира изготвянето на проучвания и
периодични доклади във връзка с равнището
и тенденциите на престъпността в страната;
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3. организира анализа на съществуващите
практики с оглед препоръчване на съответните
компетентни органи на адекватни действия
за ограничаване на факторите и условията за
престъпността;
4. приема и възлага анализи, свързани с
превенцията на престъпността;
5. одобрява и предлага на Министерския
съвет предложения за разработване на стра
тегически документи, нормативни актове и
проекти на нормативни актове по проблемите
на превенцията на престъпността;
6. след обсъждане внася в Министерския
съвет годишните планове за изпълнение на
действащата национална стратегия по пре
венция на престъпността;
7. при необходимост предлага на Министер
ския съвет промени в действащата национална
стратегия по превенция на престъпността;
8. отправя препоръки към компетентните
органи за въвеждането на мерки за превенция
на престъпността;
9. о т п р а в я п р епо р ъ к и и ко о рд и н и р а
дейностит е, свързани с квалификацията и
обучението на служителите от компетентни
те ведомства, ангажирани в превенцията на
престъпността;
10. осъществява взаимодействие с органите
на местното самоуправление, с неправител
ствените организации и други структури на
гра ж данското общество по въпросите на
превенцията на престъпността;
11. осъществява меж дународно сътруд
ничество по въпросите на превенцията на
престъпността;
12. след обсъждане внася в Министерския
съвет годишен доклад за дейността на съвета
за предходната година;
13. съдейства на системата за борба срещу
противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните за повишаване ефектив
ността на превантивната дейност сред децата.
Чл. 6. (1) Секретар на съвета е определен
от министъра на вътрешните работи служител
от дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ на Министерството на
вътрешните работи.
(2) Функциите на секретариат на съвета
се осъществяват от сектор „Координация на
превантивните и миграционни политики“ в
дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“ на Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 7. Секретарят на съвета:
1. организира подготовката на заседанията;
2. координира изпълнението на взетите
решения;
3. подготвя проекта на дневен ред за засе
данията на съвета;
4. организира провеждането на заседа
нията на съвета и осигурява необходимите
материали за тях;
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5. осъществява връзката и координацията
между членовете на съвета.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 22а, ал. 1 от Закона за админи
страцията.
§ 2. Отменя се Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2005 г. за създаване на
Държавно-обществена консултативна комисия
по въпросите на превенцията на престъпността
(обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 45,
79 и 102 от 2009 г. и бр. 5 от 2010 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на вътрешните работи.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
8655

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 367 на Ми�
нистерския съвет от 2011 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2012 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 30, 45, 52 и 61 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 87, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „266 007,75 хил. лв.“
се заменят с „301 212,68 хил. лв.“.
2. В т. 4 думите „100 725,25 хил. лв.“ се
заменят със „135 930,18 хил. лв.“.
§ 2. В приложение № 6 към чл. 16 „Разходи
за заплати, възнаграждения и задължителни
осигурителни вноски на лицата по трудови,
извънтрудови и служебни правоотношения
(разходи за персона л) на първостепенни
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2012 г.“ на ред 13 се
правят следните изменения:
1. В колони 7 – 11 числото „3 131 915“ се
заменя с „3 586 760“.
2. В колона 12 числото „3 131 904“ се за
меня с „3 586 760“.
3. В колона 13 числото „37 582 969“ се
заменя с „40 312 050“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Параграф 2 влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Агенцията за устойчиво енергийно развитие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен пра
вилник на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Агенцията за устойчиво енергийно развитие,
приет с Постановление № 296 на Министер
ския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 88 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейност
та, структурата, организацията на работа и
съставът на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма, наричана по-нататък
„агенцията“.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София.
(2) Изпълнителният директор е второсте
пенен разпоредител с бюджетни кредити към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
Чл. 3. А генци ята е а дминист ратор на
приходите от:
1. субсидии от републиканския бюджет;
2. собствена дейност;
3. събрани суми от глоби и имуществени
санкции, наложени с наказателни постано
вления, издадени при осъществяването на
контрола по реда на Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ) и норматив
ните актове по прилагането им;
4. международни програми и споразумения;
5. други източници, определени с норма
тивен акт на Министерския съвет.
Чл. 4. (1) Агенцията подпомага изпълни
телния директор при осъществяването на
неговите правомощия и осигурява технически
дейността му.
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(2) За осъществяване на дейност та на
агенцията в районите по чл. 4, ал. 3 от За
кона за регионалното развитие се създават
териториални звена към Главна дирекция
„Координация и териториални звена“.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и пред
ставлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор се назначава
и освобождава от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма съгласувано с минис
тър-председателя.
(3) Изпълнителният директор е орган на
изпълнителната власт.
(4) Когато това е предвидено в закон, из
пълнителният директор може да възложи на
главния секретар отделни свои правомощия
с писмена заповед.
(5) Функциите на изпълнителния дирек
тор в негово отсъствие или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
главния секретар или от определен с писмена
заповед за всеки конкретен случай служител
на ръководна длъжност в агенцията.
Чл. 6. (1) Изпълнителният директор:
1. представлява агенцията и отговаря за
цялостната є дейност;
2. ръководи, координира и контролира
изпълнението на функциите и задачите на
агенцията, както и връзките на агенцията с
държавните и международните институции;
3. изпълнява държавната политика:
а) по повишаване на енергийната ефектив
ност при крайното потребление на енергия и
предоставянето на енергийни услуги;
б) за насърчаване производството и потреб
лението на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобно
вяеми източници, производството и потреб
лението на газ от възобновяеми източници,
както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източ
ници в транспорта;
4. участва в разработването и актуализи
рането на националните планове за действие
по енергийна ефективност (НПДЕЕ) и орга
низира изпълнението на дейности и мерки,
включени в тях;
5. съдейства при разработването и изпълне
нието на програми по енергийна ефективност;
6. представя ежегодно на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма отчет
за изпълнението на НПДЕЕ;
7. участва в разработването и актуали
зирането на националния план за действие
за енергията от възобновяеми източници
(НПДЕВИ) в сътрудничество с органите на
изпълнителната власт, включително с кмето
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вете на общини, и организира изпълнението
на дейности и мерки, включени в него, в
сътрудничество със заинтересованите лица;
8. съдейства при разработването и изпълне
нието на общинските програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива;
9. предоставя на министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма необходимата
информация за изготвяне на докладите за
изпълнението на НПДЕВИ;
10. организира извършването на оценки
за наличния и прогнозния потенциал на ви
довете ресурси за производство на енергия
от възобновяеми източници на територията
на страната;
11. организира създаването и поддържане
то на Национална информационна система
(НИС) за:
а) състоянието на енергийната ефективност;
б) потенциала, производството и потребле
нието на енергия от възобновяеми източници;
12. контролира актуализирането на данни
те и поддържането на НИС от кметовете на
общини съгласно ЗЕВИ;
13. потвърждава размера на енергийните
спестявания в резултат на извършените енер
гийни услуги чрез издаване на удостоверения
за енергийни спестявания и на други мерки
за повишаване на енергийната ефективност;
14. издава на производителите на електри
ческа енергия, топлинна енергия и енергия
за охлаждане от възобновяеми източници
гаранции за произход на енергията, извършва
дейности по прехвърляне и отменяне на тези
гаранции и уведомява Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране за издадените
гаранции, извършените дейности по прехвър
ляния и отменяне на гаранции;
15. организира създаването и поддържа
нето на система за издаване на гаранциите
за произход на енергията от възобновяеми
източници;
16. организира планираните статистиче
ски прехвърляния на определени количества
енергия от възобновяеми източници от Репуб
лика България към друга държава – членка
на Европейския съюз, както и от друга дър
жава – членка на Европейския съюз, към
Република България;
17. организира изготвянето на примерни
договори за предоставяне на енергийни ус
луги, насочени към използване на различни
финансови инструменти от купувачите на
енергийни услуги, и изпълнението на други
дейности и мерки за повишаване на енергий
ната ефективност;
18. организира изготвянето на проекти,
сключва доброволни споразумения и осъ
ществява мониторинг за изпълнението им
съгласно ЗЕЕ;
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19. организира изготвянето на анализи на
ефектите от изпълнявани дейности и мерки
за повишаване на енергийната ефективност
и използването на енергия от възобновяеми
източници, включително на прилаганите фи
нансови инструменти и схеми за насърчаване;
20. осъществява взаимодействие с орга
ните на изпълнителната власт, с браншови
организации и заинтересовани юридически
лица с нестопанска цел при изпълнението на
дейности и мерки:
а) по повишаване на енергийната ефек
тивност;
б) за насърчаване производството и по
треблението на електрическа енергия, то
плинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми из
точници, производството и потреблението
на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
21. оказва съдействие на органите на дър
жавната власт и на органите на местното
самоуправление, както и на участниците на
пазара на енергийни услуги при изпълнението
на задълженията им по ЗЕЕ и ЗЕВИ;
22. организира популяризиране на дейности
и мерки за:
а) повишаване на енергийната ефективност;
б) насърчаване производството и потреб
лението на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобно
вяеми източници, производството и потреб
лението на газ от възобновяеми източници,
както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източ
ници в транспорта;
23. участва в разработването на проекти
на нормативни актове в областта на:
а) енергийната ефективност;
б) производството и потреблението на
енергия от възобновяеми източници;
24. съдейства за развитие на обучението
по енергийна ефективност и възобновяеми
източници;
25. представя на министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма за одобряване
обхвата на изпитната материя и начина на
оценяване, изготвени от акредитираните вис
ши технически училища, за придобиване на
необходимата квалификация за извършване
на обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради и промишлени
системи съгласно ЗЕЕ;
26. организира информационни и обучи
телни кампании за мерките за подпомагане,
ползи т е и п рак т и ческ и т е особеност и на
развитието и използването на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за ох
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лаждане от възобновяеми източници, газ от
възобновяеми източници, биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
27. осъществява контрол в предвидените
от ЗЕЕ и ЗЕВИ случаи;
28. организира създаването и поддържа
нето на публичните регистри по чл. 23, ал. 4
и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и издаването на
удостоверения на лицата, отговарящи на из
искванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
29. организира създаването и поддържа
нето на списък на сградите, промишлените
системи, водогрейните котли и климатичните
инсталации, които следва да се привеждат в
съответствие с изискванията за енергийна
ефективност;
30. организира създаването и поддържането
на списък на лицата, придобили квалифика
ция за извършване на дейностите по чл. 21,
ал. 1 ЗЕВИ;
31. утвърждава образец на отчетите по
чл. 12, ал. 3 ЗЕЕ;
32. представя ежегодно на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма доклад
за дейността на агенцията;
33. представя на министъра на икономика
та, енергетиката и туризма за утвърждаване
проекта на бюджет на агенцията;
34. представя на министъра на икономи
ката, енергетиката и туризма периодични и
годишни отчети за изпълнението на бюджета
на агенцията;
35. отговаря за целесъобразното, зако
носъобразното, ефективното, ефикасното и
икономичното разходване на бюджетните
средства и приходите от собствена дейност;
36. утвърждава структурата на администра
тивните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на агенцията по предложение на
главния секретар и определя индивидуалните
размери на основните заплати и допълнител
ните възнаграждения за постигнати резултати
съгласно Закона за държавния служител;
37. назначава и освобождава държавните
служители в агенцията;
38. сключва, изменя и прекратява трудо
вите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение в агенцията;
39. сключва договори, свързани с осъщест
вяването на дейността на агенцията;
40. командирова работещите в агенцията;
41. издава административни актове в рам
ките на своята компетентност.
(2) При осъществяване на дейността си
изпълнителният директор:
1. сключва договори, издава заповеди, раз
пореждания и други актове в предвидените в
нормативен акт случаи;
2. издава наказателни постановления в
предвидените в закон случаи.
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(3) Изпълнителният директор изпълнява
и други функции и задачи, определени с нор
мативните актове.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Агенцията е организирана в обща
и специализирана администрация, служител
по сигурността на информацията и финансов
контрольор.
(2) Общата администрация се състои от
една дирекция, а специализираната адми
нистрация – от три дирекции и една главна
дирекция.
(3) Общата численост на агенцията и чис
леността на отделните административни звена
в агенцията са посочени в приложението.
(4) Със заповед на изпълнителния директор
може да се създават, преобразуват и закриват
отдели и сектори в рамките на дирекциите.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Административното ръководство
на агенцията се осъществява от главен се
кретар, който се назначава от изпълнителния
директор.
(2) Главният секретар ръководи админи
страцията на агенцията, като координира и
контролира административните звена за точ
ното спазване на нормативните актове и на
законните разпореждания на изпълнителния
директор, като:
1. осиг у рява организационната връзка
между изпълнителния директор на агенцията
и административните звена, както и между
самите административни звена;
2. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на ад
министрацията на агенцията;
3. отчита се и носи отговорност пред из
пълнителния директор за дейността и за из
пълнението на задачите на администрацията;
4. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на агенцията;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в агенцията;
6. осъществява общия контрол за изпъл
нението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма;
8. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите в агенцията;
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9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
10. ежегодно изготвя доклад за състоянието
на административната дейност в агенцията;
11. изпълнява други задачи, възложени му
от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 9. При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от длъж
ностно лице, определено за всеки конкретен
случай с писмена заповед на изпълнителния
директор.
Раздел III
Служител по сигурността на информацията
и финансов контрольор
Чл. 10. (1) Служителят по сигурността на
информацията и финансовият контрольор са
пряко подчинени на изпълнителния директор
на агенцията.
(2) Служителят по сигурността на инфор
мацията се назначава по реда на Закона за
защита на класифицираната информация и
изпълнява задачите, произтичащи от него и от
нормативните актове по прилагането му, като:
1. разработва план за защита на класифи
цираната информация чрез физически и тех
нически средства и следи за изпълнението му;
2. осъществява процедурата по обикнове
ното проучване по чл. 47 от Закона за защи
та на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
3. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията
в агенцията;
4. осигурява функционирането и поддръж
ката на системите за охранителен и пропус
кателен режим.
(3) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобраз
ност върху цялостната финансова дейност
на агенцията в съответствие с изискванията
на Закона за финансовото управление и кон
трол в публичния сектор, включително върху
разходването на средства от републиканския
бюджет и на средства, получавани по между
народни програми и проекти, като:
1. осъществява проверки преди вземане
то на решения и извършването на действия,
свързани с финансовата дейност на агенцията;
2. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронен
вариант, за целите на предварителния контрол
и по своя преценка прави проверки на място.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 11. (1) Общата а дминист раци я на
агенцията е организирана в дирекция „Обща
администрация“.
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(2) Общата а дминист раци я подпомага
осъществяването на правомощията на из
пълнителния директор, създава условия за
осъществяване дейността на специализирана
та администрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване.
Чл. 12. Дирекция „Обща администрация“
осъществява следните дейности:
1. в областта на правното обслужване:
а) оказва правна помощ на изпълнителния
директор по законосъобразното изпълнение на
неговите правомощия, като изразява стано
вища и разработва предложения за решаване
на правни проблеми;
б) разработва и дава становища по проекти
на нормативни актове;
в) осъществява процесуалното предста
вителство на агенцията и на изпълнителния
директор пред съдилищата;
г) изпълнява други задачи в съответствие
с нормативните изисквания;
2. в областта на административното об
служване:
а) организира дейността по издаване на
удостоверения на лицата, отговарящи на из
искванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
б) създава, актуализира и поддържа пуб
личните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34,
ал. 4 ЗЕЕ;
3. в областта на управлението на човеш
ките ресурси:
а) организира дейността по набирането и
подбора на персонала;
б) оказва методическа помощ при орга
низирането и провеждането на конкурси за
постъпване на държавна служба в агенцията;
в) изготвя актовете за назначаване, изме
няне и прекратяване на трудовите и служеб
ните правоотношения със служителите на
агенцията;
г) изготвя и актуализира длъжностното и
поименното разписание на администрацията
на агенцията;
д) води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите;
е) организира разработването и актуали
зирането на длъжностните характеристики;
ж) отговаря за функционирането на система
та за оценка на изпълнението на длъжностите
и осигурява технически процеса на оценяване
изпълнението на служителите в агенцията;
з) организира и осигурява ефективното
обучение и квалификация на персонала;
и) разработва и предлага за одобряване от
изпълнителния директор на вътрешни прави
ла за работната заплата съгласно Наредбата
за заплатите на служителите в държавната
администрация;
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4. отговаря за осигуряването на цялост
ното финансово-счетоводно обслужване на
агенцията в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството и другите норма
тивни актове;
5. в областта на управлението на собстве
ността:
а) осигурява стопанското обслужване на
агенцията и управлението на собствеността;
б) организира извършването на основни
те и текущите ремонти на помещенията на
агенцията;
в) следи за поддържането, спазването,
съхраняването и необходимата отчетност на
наличната материална база;
6. осигурява деловодното и архивното об
служване на агенцията;
7. осигурява информационното обслужване
на агенцията;
8. осъществява протоколни дейности.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 13. (1) Специализираната администра
ция осъществява информационни, регули
ращи, координиращи и контролни функции
съобразно правомощията на изпълнителния
директор.
(2) Специализираната администрация под
помага осъществяването на правомощията на
изпълнителния директор.
(3) Специализираната администрация е ор
ганизирана в дирекция „Планове и програми
за енергийна ефективност и възобновяеми из
точници на енергия“, дирекция „Информация
и анализ“, дирекция „Контрол на енергийната
ефективност и възобновяемите източници на
енергия“ и Главна дирекция „Координация и
териториални звена“.
Чл. 14. Дирекция „Планове и програми
за енергийна ефективност и възобновяеми
източници на енергия“:
1. участва в изготвянето на проекти на
национални доклади, становища и позиции по
изпълнение на директивите на Европейския
съюз, отнасящи се до енергийната ефективност
и до използването на енергия от възобно
вяеми източници; съдейства и участва при
разработването и изпълнението на планове
и програми по насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници;
2. участва в разработването на проектите на
нормативни актове в областта на енергийната
ефективност и в областта на използването на
енергия от възобновяеми източници;
3. участва в разработването и актуализи
рането на НПДЕЕ, както и на НПДЕВИ в
сътрудничество с органите на изпълнителната
власт, включително с кметовете на общини;
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4. организира изпълнението на дейности и
мерки, включени в националните планове за
действие; съдейства и участва при разработва
нето и изпълнението на планове и програми
по енергийна ефективност;
5. обобщава информацията за извършените
дейности, изпълнените мерки и постигнатите
енергийни спестявания, съдържаща се в отче
тите за изпълнението на плановете по енер
гийна ефективност, представени в агенцията
от органите на държавната власт и органите
на местното самоуправление;
6. изготвя ежегоден отчет за изпълнение
то на националните планове за действие по
енергийна ефективност; участва в изготвянето
на анализи на ефектите от изпълнявани дей
ности и мерки за повишаване на енергийната
ефективност, включително на прилаганите
финансови инструменти;
7. съдейства при потвърждаване размера
на енергийните спестявания в резултат на из
пълнени мерки за повишаване на енергийната
ефективност; изготвя предложения за издаване
на удостоверения за енергийни спестявания;
8. организира изготвянето на проекти на
доброволни споразу мени я и осъществява
мониторинг за изпълнението им;
9. взаимодейства с органите на изпълни
телната власт, с браншови организации и със
заинтересовани юридически лица с нестопан
ска цел при изпълнението на дейности и мерки
по повишаване на енергийната ефективност;
оказва съдействие на органите на държавната
власт и на органите на местното самоупра
вление, както и на участниците на пазара
на енергийни услуги при изпълнението на
задълженията им по ЗЕЕ; организира популя
ризиране на дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност;
10. организира извършването на оценки
за наличния и прогнозния потенциал на ви
довете ресурси за производство на енергия
от възобновяеми източници на територията
на страната;
11. организира изпълнението на дейности
и мерки, включени в НПДЕВИ, в сътрудни
чество със заинтересованите лица;
12. оказва съдействие на органите на дър
жавната власт и на органите на местното само
управление при изпълнението на задълженията
им по ЗЕВИ, включително при разработването
и изпълнението на общинските програми за
насърчаване използването на енергията от
възобновяеми източници и биогорива;
13. участва в изготвянето на анализи на
ефектите от изпълнявани дейности и мерки
за използването на енергия от възобновяеми
източници, вк лючително на прилаганите
схеми за насърчаване;

С Т Р. 1 0

ДЪРЖАВЕН

14. взаимодейства с органите на изпъл
нителната власт, с браншови организации и
със заинтересовани юридически лица с нес
топанска цел при изпълнението на дейности
и мерки за насърчаване производството и
по т реблението на елек т ри ческа енерг и я,
топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници, производство
то и потреблението на газ от възобновяеми
източници, производството и потреблението
на биогорива и енергия от възобновяеми из
точници в транспорта;
15. организира популяризирането на дей
ности и мерки за насърчаване производството
и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източ
ници, както и производството и потреблени
ето на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
16. организира информационни и обучи
телни кампании за мерките за подпомагане,
ползи т е и п рак т и ческ и т е особенос т и на
развитието и използването на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за ох
лаждане от възобновяеми източници, газ от
възобновяеми източници, биогорива и енергия
от възобновяеми източници в транспорта;
17. извършва и други дейности по при
лагането на ЗЕЕ и ЗЕВИ и подзаконовите
нормативни актове към тях.
Чл. 15. Дирекция „Информация и анализ“:
1. събира и предоставя информация за из
готвяне на проекти на национални доклади,
становища и позиции по изпълнение на ди
рективите на Европейския съюз, отнасящи се
до енергийна ефективност и използването на
енергия от възобновяеми източници; съдейства
и участва при разработването и изпълнението
на планове и програми, свързани със схеми
за насърчаване и финансиране на мерки по
енергийна ефективност и използване на енер
гия от възобновяеми източници;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, свързани със схеми
за насърчаване и финансиране на мерки по
енергийна ефективност и използване на енер
гия от възобновяеми източници;
3. събира и предоставя информация за
разработване и актуализиране на НПДЕЕ и
за разработване на програми по енергийна
ефективност;
4. събира и предоставя информация за
изготвяне на отчет за изпълнението на наци
оналните планове за действие по енергийна
ефективност и възобновяеми източници на
енергия;
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5. изготвя анализи за състоянието на енер
гийната ефективност на национално, секторно
и отраслово ниво;
6. участва при изготвянето на мотивирани
предложения до Министерството на финанси
те за финансиране на договори с гарантиран
резултат, като извършва контрол върху пред
ставените документи според изискванията на
наредбата по чл. 49, ал. 7 ЗЕЕ;
7. предоставя и анализира информация
за разработването и ак т уа лизирането на
НПДЕВИ;
8. съдейства при разработването и изпълне
нието на общинските програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива;
9. предоставя информация за изготвяне
на докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
10. организира създаването и поддържа
нето на НИС за състоянието на енергийната
ефективност и потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници;
11. събира и обработва информация съ
гласно чл. 40, ал. 2 и 3 ЗЕЕ;
12. събира и обработва информация по
чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и по
издаването на удостоверения на лицата, отго
варящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
13. създава и поддържа списъци на за
дължените лица по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ, както
и списък на сградите, промишлените сис
теми, водогрейните котли и климатичните
инсталации, които следва да се привеждат
в съответствие с изискванията за енергийна
ефективност;
14. обработва и предоставя информация за
производството на енергия от възобновяеми
източници, газ от възобновяеми източници,
биогорива и енергия от възобновяеми източ
ници в транспорта;
15. създава и поддържа списък на лицата,
придобили квалификация за извършване на
дейностите по чл. 21, ал. 1 ЗЕВИ;
16. събира и предоставя информация за
квалификационни схеми за обучение на мон
тажници на съоръжения за биомаса, слънчеви
фотоволтаични преобразуватели, слънчеви
топлинни инсталации, термопомпи и повърх
ностни геотермални системи;
17. организира създаването и поддържането
на база данни за задължените лица и предос
тавяната от тях информация по чл. 53 ЗЕЕ;
18. изготвя анализи и оценки на ефектите от
изпълнявани дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност и използването на
енергия от възобновяеми източници, включи
телно на прилаганите финансови инструменти
и схеми за насърчаване;
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19. предоставя информация за целите на
контролни дейности, извършвани от дирек
ция „Контрол на енергийната ефективност
и възобновяемите източници на енергия“,
предвидени в ЗЕЕ и ЗЕВИ.
Чл. 16. Дирекция „Контрол на енергийната
ефективност и възобновяемите източници на
енергия“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на контролната му дейност
по ЗЕЕ, като:
а) извършва проверки в изпълнение на
контролните правомощия на изпълнителния
директор на агенцията по глава шеста от
ЗЕЕ по отношение на дейността на лицата
по чл. 63, т. 1 – 4 ЗЕЕ;
б) извършва контролни проверки, като
подбира по системен или сл у чаен начин
собственици на сгради и/или промишлени
системи за изпълнението на задълженията им
по ЗЕЕ, включително изпълнението на мерки
по енергийна ефективност, препоръчани в
предходни обследвания;
в) извършва контролни обследвания по сис
темен или случаен подбор на проверяваните
сгради и/или промишлени системи;
г) извършва контролни обследвания на
обследвания, като подбира по системен или
случаен начин проверяваните лица по чл. 23,
ал. 1 ЗЕЕ и по чл. 34, ал. 1 ЗЕЕ;
д) съставя констативните протоколи за
резултатите от извършените контролни об
следвания и проверки;
е) дава предписания на проверяваните лица
за отстраняване на констатирани нарушения;
ж) съставя актове за установяване на ад
министративни нарушения, констатирани при
извършените проверки;
з) извършва контрол на сроковете и досто
верността на данните в представените доку
менти за извършени обследвания на сгради,
включително на сроковете по договори с
гарантиран резултат;
и) извършва входящ контрол на докумен
тите, подлежащи на въвеждане в НИС, за
състоянието на енергийната ефективност;
к) извършва контрол на сроковете и досто
верността на данните в представените докумен
ти за извършени обследвания на промишлени
системи преди въвеждането им в НИС;
л) извършва контрол на сроковете и дос
товерността на декларациите за енергийното
потребление на промишлени системи преди
въвеждането им в НИС;
м) извършва конт рол на сроковете за
представяне на отчетите и достоверността
на данните в тях, представени в агенцията
от задължените лица по чл. 12, ал. 1 и чл. 36,
ал. 5 ЗЕЕ, преди въвеждането им в НИС;
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н) извършва контрол върху изпълнението
на дейностите по управление на енергийната
ефективност в сгради и промишлени системи,
посочени в чл. 36 ЗЕЕ;
о) контролира достоверността на инфор
мацията, включена в публичните регистри
по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 ЗЕЕ, както и в
издаването на удостоверения на лицата, отго
варящи на изискванията на чл. 23 и 34 ЗЕЕ;
п) изготвя образец на отчетите по чл. 12,
ал. 3 ЗЕЕ;
2. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на контролната му дейност по
ЗЕВИ, като:
а) осъществява контрол и дава задължител
ни предписания за отстраняване на констати
рани нарушения на ЗЕВИ и на подзаконовите
актове по прилагането му и определя срок за
тяхното изпълнение;
б) извършва входящ контрол на докумен
тите, подлежащи на въвеждане в НИС, за
потенциала, производството и потреблението
на енергия от възобновяеми източници;
в) контролира актуализирането на данни
те и поддържането на НИС от кметовете на
общини за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми
източници в Република България;
г) извършва контрол на достоверността на
информация, подадена от задължените лица
по чл. 53 ЗЕВИ;
д) съставя актове за установяване на ад
министративни нару шени я, констатирани
при извършените проверки в предвидените
от ЗЕВИ случаи;
3. организира издаването, прехвърлянето
и отменянето на гаранциите за произход на
енергията, произведена от възобновяеми из
точници, като:
а) организира издаването, прехвърлянето
и отменянето на гаранциите за произход на
електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от възобновяеми източ
ници и уведомяването на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране;
б) участва в поддържането на система за
издаване на гаранциите за произход на енер
гията от възобновяеми източници;
в) организира признаването на гаранции
те за произход, издадени от компетентните
органи в другите държави – членки на Евро
пейския съюз;
г) организира планираните статистически
п рех върл яни я на оп ределени коли чест ва
енергия от възобновяеми източници от Репуб
лика България към друга държава – членка
на Европейския съюз, както и от друга дър
жава – членка на Европейския съюз, към
Република България;
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д) осъществява контрол за спазването на
реда за издаване, прехвърляне и отмяна на
гаранции за произход.
Чл. 17. (1) Главна дирекция „Координация
и териториални звена“:
1. изготвя предложения за разпределение
на националната индикативна цел за енер
гийни спестявания като индивидуални цели
на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
2. извършва мониторинг и оценка на по
стигнатите годишни енергийни спестявания,
включително на изпълнението на поставените
индивидуални цели за енергийно спестяване
на лицата по чл. 10, ал. 1 ЗЕЕ;
3. участва в извършването на оценки за
наличния и прогнозния потенциал на видо
вете ресурси за производство на енергия от
възобновяеми източници на територията на
страната;
4. участва в изготвянето на образец на
отчетите по чл. 12, ал. 3 ЗЕЕ;
5. оказва съдействие при издаване на гаран
циите за произход на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници в съответствие с
наредбата по чл. 35, ал. 4 ЗЕВИ;
6. организира изготвянето на примерни
договори за предоставяне на енергийни услуги;
7. участва при изготвянето на мотивирани
предложения до Министерството на финанси
те за финансиране на договори с гарантиран
резултат, като извършва контрол върху пред
ставените документи според изискванията на
наредбата по чл. 49, ал. 7 ЗЕЕ;
8. оказва съдействие на органите на дър
жавната власт и на органите на местното
самоуправление, както и на участниците на
пазара на енергийни услуги при изпълнението
на задълженията им по ЗЕЕ и ЗЕВИ;
9. участва в популяризирането на дейности
и мерки за повишаване на енергийната ефек
тивност и за насърчаване производството
и потреблението на електрическа енергия,
топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източ
ници, както и производството и потреблени
ето на биогорива и енергия от възобновяеми
източници в транспорта;
10. участва в контролни проверки в пред
видените от ЗЕЕ и ЗЕВИ случаи;
11. изготвя проекти на национални докла
ди, становища и позиции по изпълнение на
директивите на Европейския съюз, отнасящи
се до енергийната ефективност и използването
на енергията от възобновяеми източници;
12. съдейства за привличане на инвестиции
от европейски програми и фондове за иконо
мическо и социално сближаване, както и от
други национални и чуждестранни финансо
ви източници за финансиране на програми
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и проекти по енергийна ефективност и по
използването на енергия от възобновяеми
източници;
13. организира изпълнението на междуна
родни програми и проекти.
(2) Териториалните звена към Главна ди
рекция „Координация и териториални звена“
имат седалища, както следва:
1. за Северозападния район, включващ
областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и
Плевен съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1 от Закона
за регионалното развитие – Плевен;
2. за Северния централен район, включващ
областите Велико Търново, Габрово, Разград,
Русе и Силистра съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от
Закона за регионалното развитие – Русе;
3. за Североизточния район, включващ
областите Варна, Добрич, Търговище и Шу
мен съгласно чл. 4, ал. 3, т. 3 от Закона за
регионалното развитие – Варна;
4. за Югоизточния район, включващ обла
стите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол
съгласно чл. 4, ал. 3, т. 4 от Закона за регио
налното развитие – Бургас;
5. за Югозападния район, включващ об
ластите Благоевград, Кюстендил, Перник,
Софийска и София съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5
от Закона за регионалното развитие – София;
6. за Южния централен район, включващ
областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив,
Смолян и Хасково съгласно чл. 4, ал. 3, т. 6 от
Закона за регионалното развитие – Пловдив.
Раздел VI
Организация на работата на агенцията
Чл. 18. Вътрешните правила за организация
на дейностите в агенцията, пропускателният
режим и други специфични разпоредби, зася
гащи дейността на агенцията, се утвърждават
с акт на изпълнителния директор по предло
жение на главния секретар.
Чл. 19. (1) Директорите на дирекции ръ
ководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция в съответствие с
определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функ
ции директорите на дирекции изпълняват и
други задачи, възложени им от ръководството
на агенцията в кръга на техните правомощия.
Чл. 20. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в аген
цията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъж
ностните си характеристики.
Чл. 21. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите може
да бъдат награждавани с отличия.
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Чл. 22. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, от юриди
чески или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването им.
(2) При завеждането на документите във
входящия регистър се извършва проверка за
наличието на всички материали, посочени в
тях, и се образува преписка.
Чл. 23. (1) Служебните преписки се разпре
делят от изпълнителния директор с резолюция
до съответните ръководители на администра
тивни звена. Резолюцията съдържа указания,
срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването
на служебните преписки на един или повече
служители, като конкретизират задачите.
Чл. 24. Изходящите от агенцията документи
се съставят най-малко в два екземпляра и се
завеждат в изходящ регистър. Вторият екзем
пляр съдържа името, длъжността и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръ
ководителя на съответното административно
звено, като се посочва датата.
Чл. 25. Организаци ята на деловодната
дейност относно правилното приемане, ре
гистриране и движение на документите, до
кументооборота и контрола по изпълнението
на задачите в агенцията, архивирането и
класирането на документите, използването
и съхранението на печатите и изискванията
към служителите се регламентират с вътреш
ни правила.
Чл. 26. (1) Работното време на служителите
на агенцията при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 13 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9 до 17,30 ч.
Чл. 27. (1) Достъпът на външни лица в
сградата на агенцията се разрешава след из
даване на пропуск, разрешаващ влизането и
излизането, съгласно правилата за охрана и
пропускателния режим в агенцията, утвърде
ни със заповед на изпълнителния директор.
(2) Приемното време за изслушване на
граждани и представители на организации
относно предложения и сигнали се оповестява
на обществено достъпно място в агенцията.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 6, ал. 3 от Закона
за енергийната ефективност.
Приложение
към чл. 7, ал. 3
Численост на персонала на Агенцията за устой�
чиво енергийно развитие – 70 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Служител по сигурността
на информацията 		
Обща администрация 		
в т.ч.:
дирекция „Обща администрация“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Планове и програми за
енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия“
дирекция „Информация и анализ“
дирекция „Контрол на енергийната
ефективност и възобновяемите
източници на енергия“		
Главна дирекция „Координация
и териториални звена“		
в т.ч.: териториални звена

1
1
1
1
19
19
47

11
11

14
11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.
за изменение и допълнение на Устройстве�
ни я прави лник на А г енци я „Митниц и“,
приет с Постановление № 302 на Министер�
ския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 64 и 73 от 2010 г., бр. 88
от 2011 г. и бр. 22, 62 и 67 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 2 числото „638“ се заменя
с „578“.
§ 2. В чл. 18 т. 9 се изменя така:
„9. предлага мерк и за подобряване на
работните процеси по предоставянето на
административни услуги, включително по
регулаторните режими и за намаляване на
административната тежест.“
§ 3. В чл. 24, т. 20 думата „осъществява“
се заменя с „организира и координира“.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 15 накрая точката се заменя с точка
и запетая.
2. Създава се т. 16:
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„16. подготвя, координира, осъществява
и отчита организирането, провеждането и
протоколното обслужване на официални и
работни срещи на ръководството на агенцията
и поддържа протоколната кореспонденция.“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Централното мит
ническо управление на Агенция „Митници“ –
578 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
3
Главен секретар
1
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
5
Обща администрация
138
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
и управление на собствеността“
54
дирекция „Правно-нормативна“
20
дирекция „Организация и управление на
човешките ресурси“
29
дирекция „Административно обслужване“
23
дирекция „Национален учебен център“
12
Специализирана администрация
426
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими
и процедури“
23
дирекция „Тарифна политика“
36
дирекция „Последващ контрол“
29
дирекция „Митническо разузнаване и
разследване“
118
дирекция „Информационни системи“
141
дирекция „Международни отношения“
23
дирекция „Централна митническа
лаборатория“
24
дирекция „Акцизи“
32“

Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
средства по бюджетите на общини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни бюджетни
средства от централния бюджет за 2012 г. в
размер до 1 500 000 лв. за закупуване и/или
внедряване на софтуер за администриране
събирането на местни данъци и такси, както
следва:
1. за общини с население до 50 000 жите
ли – до 15 000 лв., но не повече от фактически
извършения разход;
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2. за общини с население над 50 000 жите
ли – до 40 000 лв., но не повече от фактически
извършения разход;
3. за общ ини с ра йонно деление – до
75 000 лв., но не повече от фактически из
вършения разход.
Чл. 2. Одобрява допълнителни бюджетни
средства от централния бюджет за 2012 г.,
както следва:
1. по бюджета на Община Велико Търно
во – в размер до 1 500 000 лв. за финансиране
завършването на ремонтните и рехабилита
ционните дейности на засегнати части от
уличната мрежа съобразно реализацията на
проекти с европейско финансиране;
2. по бюджета на Община Смолян – в
размер до 1 000 000 лв. за финансиране на
инфраструктурни проекти;
3. по бюджета на Община Силистра – в
размер до 1 000 000 лв. за финансиране на
инфраструктурни проекти;
4. по бюджета на Община Долна баня – в
размер до 300 000 лв. за финансиране обо
рудването на пристройка на ОДЗ „Юрий
Гагарин“ – гр. Долна баня;
5. по бюджета на Община Русе – в размер
до 186 000 лв. за финансиране изграждането на
паркинг за автомобили до районната болница
и за ремонт на стадиона в Русе.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 се осигуряват
по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устрой
ството на държавния бюджет за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2012 г.
Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши налагащите се от чл. 1 и 2 промени в
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2012 г. Промените,
произтичащи от чл. 1, се извършват след
заявление от кмета на съответната община,
като при необходимост кметът предоставя и
други документи, определени от министъра
на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
8659
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220
ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 1, т. 10 от допълнителните раз
поредби на Наредбата за категоризиране на
плажовете, приета с Постановление № 42
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 26 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г.,
бр. 98 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), накрая
се поставя запетая и се добавя „а за морския
плаж това е периодът от време не по-късно
от 1 юни и не по-рано от 30 септември“.
§ 2. В Наредбата за водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи,
приета с Постановление № 182 на Министер
ския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1996 г.;
изм., бр. 60 от 2012 г.), се създава чл. 17а:
„Чл. 17а. Концесионерите и наемателите на
морските плажове са длъжни да осигуряват
осъществяването на дейностите по водно
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, здравното и медицинското обслуж
ване и санитарно-хигиенното поддържане на
плажовете в периода от време не по-късно от
1 юни и не по-рано от 30 септември.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
8660

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

з а и коном и ческо с ът руд н и чес т во меж д у
Министерството на икономиката, енерге�
тиката и туризма на Република България и
Департамента по външна търговия и ико�
номическо сътрудничество на провинция
Гуандун на Китайската народна република
(Одобрен с Решение № 660 от 2 август 2012 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 24 август 2012 г.)
Министерството на икономиката, енер
гетиката и туризма на Република България
и Департамен т ът по външна т ъргови я и
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икономическо сътрудничество на провинция
Гуандун на Китайската народна република,
наричани по-нататък „Страните“,
Желаейки да засилят техните двустранни
икономически отношения,
Иска й к и да разш и ря т ком у н и ка ц и я та
и икономическото сътрудничество меж ду
правителствените институции, камарите и
асоциациите, професионалните организации
и бизнес средите от България и Гуандун,
Стремейки се да увеличат двустранните
инвестиции и търговия,
Потвърждавайки тяхното придържане към
принципите на равенство и взаимна изгода,
се договориха да сключат следния Мемо
рандум за разбирателство:
1. Страните ще полагат усилия да насър
чават инвестиционното и търговското сътруд
ничество между бизнеса и организациите от
България и Гуандун.
2. Страните съвместно ще организират
рекламни и промоционални дейности с цел
увеличаване на взаимните инвестиции, като:
семинари, форуми, мисии за насърчаване
на инвестициите, инвестиционни панаири и
изложения.
3. Страните ще обменят информация за
инвестиционните политики и наредби; ще
проучват и създават възможности за съв
местни проекти и учредяване на смесени
п р ед п ри я т и я; ще ок а зват с ъдейс т вие за
откриване на представителства и клонове
на компании от България и Гуандун и ще
насърчават други форми на сътрудничество
в съответствие със законите и разпоредбите
в двете страни.
4. Страните ще насърчават и оказват съ
действие в рамките на техните компетенции
фирми от Гуандун да инвестират в българ
ските индустриални зони в партньорство
с „На ц иона л на ком па н и я и н д ус т риа л н и
зони“ – ЕАД.
5. Страните ще насърчават сътрудничество
то и комуникацията между малките и средните
предприятия (МСП) от България и Гуандун.
6. Страните ще допринасят за създаването
на нови и разширяване на съществуващите
бизнес контакти между предприятията от
България и Гуандун.
7. Страните ще насърчават предприятията
да участват в панаири, изложения, форуми и
семинари, които се провеждат на територията
на България и Гуандун.
8. Този Меморандум за разбирателство ще
влезе в сила от датата на подписване и ще бъде
в сила за срок 3 години. Той ще бъде продължа
ван автоматически за последващи тригодишни
периоди, освен ако една от Страните инфор
мира другата Страна писмено най-малко три
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месеца преди изтичането на срока на действие
за своето намерение да прекрати действието
на настоящия Меморандум.
9. Текстът на настоящия Меморандум може
да бъде изменян или допълван по взаимно
писмено съгласие по искане на всяка една от
Страните. Измененията и допълненията ще
влязат в сила в съответствие с разпоредбите
на параграф 8 от настоящия Меморандум за
разбирателство и ще бъдат неразделна част
от него.
10. Меморандумът ще бъде изпълняван в
съответствие със законите и разпоредбите в
двете страни. Всички спорове, възникващи
при изпълнението и тълкуването на този
Меморандум, ще бъдат уреждани чрез прия
телски разговори.
Този Меморандум е подписан в София на
24 август 2012 г. в два оригинални екземпляра
с еднаква сила, всеки от които на български,
китайски и английски език. В случай на раз
личия при тълкуването меродавен ще бъде
текстът на английски език.
За Министерството
За Департамента по
на икономиката,
външна търговия и
енергетиката и туризма
икономическо
на Република България:
сътрудничество на
Иво Маринов, 	
провинция Гуандун на
заместник-министър
Китайската народна
република:
Лиян Гуйсюан,
съветник
8595

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството и дейността на Център за кон�
трол и оценка на качеството на училищното
образование (ДВ, бр. 32 от 2011 г.)
Параграф единствен: Члeн 17 се изменя
така:
„Чл. 17. Работното време на служителите
в центъра е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10 до 16 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12 и 14 ч. при задължително отра
ботване на нормалната продължителност на
8-часовия работен ден.“
Министър:
Сергей Игнатов
8582
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 14
от 11 септември 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на без�
възмездна финансова помощ по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на финансова помощ
за проекти по мярка 421 „Вътрешнотеритори
ално и транснационално сътрудничество“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които до
принасят за постигането на целите на мярка
„Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество“ от ПРСР. Целите на мярката
са да се подпомогнат:
1. съвместни дейности и проекти (съв
местни обу чения, проекти за изграж дане
на капацитет, споделяне на опит, обмен на
ноу-хау);
2. иновации в продукти и услуги в сел
ските райони, комбинирайки разнообразните
възможности на селските райони и развитие
на селски райони с добавена стойност;
3. създаване на европейска идентичност
в допълнение към местната, регионалната и
националната идентичност.
Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба
се предоставя при спазване на изискванията
на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване
на Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИ
НАНСОВАТА ПОМОЩ
Раздел І
Допустими дейности
Чл. 4. Финансова помощ по реда на тази
наредба се предоставя за осъществяване на
проекти за:
1. вътрешнотериториално сътрудничест
во – сътрудничество, което се реализира в
България между селски райони, обхванати от
местни инициативни групи (МИГ), одобрени
от министъра на земеделието и храните;

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

2. транснационално сътрудничество – съ
трудничество между селски райони, обхвана
ти от одобрени от министъра на земеделието
и храните МИГ в Република България и
други страни – членки на Европейския съюз,
както и меж ду селски райони, обхванати
от одобрени МИГ в Република България и
трети страни.
Чл. 5. (1) Сътрудничеството между мест
ните инициативни групи може да се осъ
ществява в две фази:
1. под г о т ви т е л н а т ех н и че с к а помощ ,
включваща дейности, целящи установява
нето на партньорства за сътрудничество и
подготовка на съвместен проект;
2. изпълнение на съвместни действия.
(2) Местната инициативна група канди
датства за подпомагане по тази наредба с
проекти за сътрудничество за всяка фаза
поотделно.
Чл. 6. (1) Допустими за подпомагане са
следните дейности:
1. за подготвителна техническа помощ:
а) извършване на предпроектни проучва
ния, проучване на пазара, изследвания;
б) техническо планиране (сформиране на
работни групи, организиране на заседания
за планиране, разработване на съвместни
планове за действие и др.);
в) провеждане на срещи с потенциалните
партньори по проекта;
г) координация на проекта: управление,
наблюдение и отчитане;
2. за съвместни действия:
а) разработване на нови продукти или
услуги;
б) разработване на традиционни зана
ятчийск и проду кти, вдъхновени от общи
традиции;
в) създаване на възможности за съвместно
производство на стоки или услуги;
г) съвместен маркетинг на местни продукти
(местни марки, общи туристически пакети,
развитие на нови пазарни ниши за местни
продукти и др.);
д) опазване на общо природно и културно
наследство;
е) изграждане на капацитет: съвместни
или координирани дейности за развитие и
споделяне на опит, добри практики и поуки в
сферата на местното развитие – общи публи
кации, мероприятия, обмен на ръководители
на програми и служители, водещи до разра
ботване на общи методики и/или работни
методи, които могат да бъдат адаптирани и
приложени в селските райони в Република
България;
ж) други дейности с ясни ползи за сел
ския район, които подпомагат постигането
на целите на стратегиите на МИГ.
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(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 могат да
включват:
1. инвестиции в материални и нематери
ални активи;
2. разработване и прилагане на маркетин
гови стратегии;
3. обучение и развитие на капацитет, необ
ходим за прилагането на съвместни проекти;
4. създаване и на общи структури;
5. дейности за координация на проекта:
управление, наблюдение и отчитане пред
партньорите и Управляващия орган;
6. други дейности, които са пряко свързани
с целите на съвместното действие.
(3) Дейности за създаване и управление
на общи структури са допустими при усло
вие, че:
1. общата структура е юридическо лице
с нестопанска цел или търговец по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон;
2. разходите за управление не надвишават
5 % от общите допустими разходи по проекта;
3. членовете/собствениците на капитала
в общата структура са партньори в проекта;
4. структурата е регистрирана съгласно
българското законодателство (в т. ч. има
учреден клон в страната).
(4) Няма да бъдат подкрепени следните
дейности:
1. несъответстващи на целите и приорите
тите на местните стратегии на МИГ и ПРСР;
2. изграждане или обновяване на техни
ческа инфраструктура;
3. изграждане и обновяване на инфра
структура за голф, лов, планинско катерене.
(5) Не се предоставя финансова помощ за
дейности, извършени преди одобрението на
проекта от Министерството на земеделието
и храните (МЗХ).
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 7. Финансовата помощ се предоставя в
рамките на финансовите средства, предвидени
по мярката за съответната финансова година
от ПРСР и бюджета, определен в заповедта
за започване и приключването на прием на
заявления за подпомагане.
Чл. 8. Финансовата помощ е в размер до
100 % от допустимите разходи по проекта.
Чл. 9. (1) Минималният размер на допус
тимите разходи за проект е левовата равнос
тойност на 5000 евро.
(2) Максималният размер на общите допус
тими разходи за проект за подготвителната
техническа помощ за:
1. транснационално сътрудничество е ле
вовата равностойност на 25 000 евро;
2. вътрешнотериториално сътрудничество
е левовата равностойност на 10 000 евро.
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(3) Максималният размер на общите до
пустими разходи, които са принос на всеки
един от кандидатите в проект за съвмест
но действие, е левовата равностойност на
200 000 евро.
Чл. 10. Финансовата помощ за местна
инициативна група не може да надхвърля
левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три данъчни години – годината на
одобрението и две предходни години.
Чл. 11. (1) Финансовата помощ се изплаща
на авансово плащане, междинни плащания
и окончателно плащане.
(2) Авансови плащания се допускат само
за разходи за инвестиции в материални и не
материални активи по проекти за съвместни
действия за сътрудничество, ако са включени
в заявлението и са одобрени от министъра
на земеделието и храните или упълномощено
от него лице.
(3) Авансовите плащания са в размер до
50 % от стойността на одобрената финансова
помощ за инвестиции в материални и нема
териални активи.
(4) Авансово плащане може да бъде за
явено не по-късно от три месеца от датата
на сключване на договора за предоставяне
на финансова помощ.
(5) В случаите на авансово плащане се
изисква банкова гаранция в полза на Раз
плащателната агенция (РА) в размер 110 %
от стойността на авансовото плащане или
запис на заповед, издадена от публичнопра
вен орган в полза на РА в размер 110 % от
стойността на авансовото плащане.
(6) Срокът на гаранцията или срокът за
предявяване на плащанията при записа на
заповед трябва да покрива срока на договора,
удължен с шест месеца.
(7) Гаранцията се освобождава или запи
сът на заповед се връща на издателя, когато
Разплащателната агенция установи, че сумата
на одобрените за плащане разходи за матери
ални и нематериални активи, съответстваща
на публичната подкрепа, свързана с проекта,
надхвърля сумата на аванса.
(8) Междинните плащания се допускат
само за проекти, включващи изготвяне и
изпълнение на съвместни действия, ако са
включени в заявлението и са одобрени от
министъра на земеделието и храните или
упълномощено от него лице.
(9) Междинните плащания могат да бъдат
не повече от две, а в случай на авансово
плащане – не повече от едно.
(10) Меж динните плащания се допускат
за най-ма лко 20 % и не повече от 80 %
от стойност та на одобрените разходи по
проекта.
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Раздел ІІІ
Изиск вания към кандидатите и тех ните
партньори
Чл. 12. (1) За подпомагане могат да кан
дидатстват местни инициативни групи, които
са одобрени от министъра на земеделието и
храните и изпълняват стратегии за местно
развитие по реда на Наредба № 23 от 2009 г.
за условията и реда за предоставяне на без
възмездна финансова помощ по мярка „При
лагане на стратегиите за местно развитие“ и
по мярка „Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане
на обществена активност на съответната
територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегии за местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.)
(2) Кандидати в проект за вътрешнотери
ториално сътрудничество могат да бъдат само
местни инициативни групи, които са одобрени
от министъра на земеделието и храните и
изпълняват стратегии за местно развитие по
реда на Наредба № 23 от 2009 г. за услови
ята и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка „Прилагане на
стратегиите за местно развитие“ и по мярка
„Управление на местни инициативни групи,
придобиване на умения и постигане на об
ществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
(3) Партньори в проект за транснационал
но сътрудничество могат да бъдат местни
инициативни групи от страна – членка на
ЕС, одобрени от Управляващия орган на
ПРСР в съответната страна или партньор
от трета страна.
(4) Партньор от трета страна, включен в
проект за транснационално сътрудничество,
е допустим при условие, че:
1. е юридическо лице, основано на пуб
лично-частно партньорство, което разработва
и прилага местна стратеги я/програма за
местно развитие;
2. при вземането на решения за страте
гията/програмата и в избора на приоритети,
прилагани на съответната територия, включва
жителите на територията;
3. има седалище на територията на район,
в който осъществява дейността си, и найголямото населено място в тази територия
не надвишава 30 000 жители.
Чл. 13. (1) Кандидатите се подпомагат
при условие, че:
1. нямат изискуеми задължения към Дър
жавен фонд „Земеделие“;
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2. не са в открито производство по несъсто
ятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения
към държавата.
(2) Не са допустими за подпомагане кан
дидати, които:
1. попадат в някоя от категориите, опре
делени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни
2002 г. относно финансовия регламент, при
ложим към общия бюджет на Европейските
общности (обн., ОВ L, бр. 248 от 16 септем
ври 2002 г.);
2. попадат в случаите по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси;
3. представляващият кандидата или член
на управителния му орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси
с лице, заемащо публична длъжност в Уп
равляващия орган на ПРСР (УО) или РА,
което е участвало при одобряването на за
явлението за подпомагане и/или попада в
категориите по т. 1.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2
се доказва от кандидата със:
1. декларация към момента на кандидат
стване;
2. официа лни док у менти, изда дени от
съответните компетентни органи за обсто
ятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства в срок 15 работни дни от да
тата на получаване на уведомително писмо
от МЗХ за представянето им.
Раздел ІV
Изисквания към проектите
Чл. 14. (1) Подпомагат се проекти за въ
трешнотериториално сътрудничество, които
се осъществят в селските райони на тери
торията на Република България, съгласно
приложение № 1 и на територии, обхванати
от МИГ, одобрени от министъра на земеде
лието и храните.
(2) Подпомагат се проекти за транснацио
нално сътрудничество, които се осъществят
в селски райони, обхванати от МИГ, одобре
ни от министъра на земеделието и храните
в България и в други страни – членки на
Европейската общност, както и между сел
ски райони, обхванати от одобрени МИГ от
министъра на земеделието и храните в Бъл
гария и структури, отговарящи на условията
на чл. 12, ал. 4.
Чл. 15. (1) Продължителността на един
проект не може да надхвърля 24 месеца за
проекти, включващи съвместни действия, и
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от 3 до 6 месеца за проекти за подготвителна
техническа помощ.
(2) При обосновано писмено искане от
получателя на финансова помощ министърът
на земеделието и храните може да удължи
продължителността на проекта.
Чл. 16. (1) Всички проекти трябва да от
говарят на следните условия:
1. да целят развитието на територии, по
крити от стратегии за местно развитие на
участващи в проекта МИГ;
2. да съответстват на и да допринасят за
постигане целите и приоритетите на съответ
ната стратегия за местно развитие и ПРСР;
3. кандидатът/ите и партньорите по проек
та участват в подготовката и в изпълнението
на проекта;
4. кандидатът/ите съвместно с партньо
рите по проекта притежават капацитет за
изпълнение на проекта;
5. проектът се изпълнява на територията на
партньорите и води до постигане на конкретни
резултати, носещи полза на населението от
териториите, включени в проекта.
(2) Финансова помощ за подготвителна
техническа помощ се предоставя на проек
ти, които приключват с изготвен проект за
съвместни действия.
Чл. 17. (1) Проектът за сътрудничество
за съвместни действия включва най-малко
двама ка н ди дат и/пар т ньори, едини я т о т
които е координираща проекта местна ини
циативна група.
(2) Координиращата местна инициативна
група отговоря за:
1. управление и координация на изпълне
нието на дейностите по проекта в съответ
ствие с конкретните отговорности на всеки
от партньорите по проекта за сътрудничество
и приетия график за изпълнение;
2. координация на бюджет на проекта,
събиране на информация за искания за пла
щания, подготвени от всеки един от парт
ньорите, предоставяне на тази информация
на всички партньори и на регионалните/
националните компетентни органи;
3. адекватното изпълнение на проекта и
следи за стриктното спазване на задължени
ята на всеки един от партньорите.
(3) Координиращата МИГ трябва да при
тежава доказан капацитет за управление на
проекти.
Чл. 18. (1) За изпълнение на проектите за
съвместни действия кандидатите трябва да
представят подписано от всички партньори
споразумение за сътрудничество по образец
(приложение №2).
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(2) В споразумението за сътрудничество
се описват отговорностите на всички парт
ньори в проекта, определя се координира
щата проекта местна инициативна група и
партньорите, описват се и отговорностите на
всеки участник в изпълнението на проекта.
Чл. 19. (1) Не се предоставя финансова
помощ за проекти, които:
1. оказват отрицателно въздействие върху
околната среда;
2. вк лючват инвестиции в местата по
нац иона лната еколог и чна м режа Нат у ра
2000, когато тези инвестиции не отговарят
на изискванията на Закона за биологичното
разнообразие и съответните подзаконови нор
мативни актове за неговото прилагане, както
и предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им;
3. включват изграждане и/или обновя
ване на инфраструктура или закупуване на
оборудване за голф, скално катерене и лов.
(2) Не се предоставя финансова помощ
за реализиране на проект, включващ стро
ително-монтажни работи, при условие, че
реализацията на проекта няма да доведе
до използване на обекта по предназначение
след приключване на дейностите, финанси
рани по проекта, и до въвеждане на обекта
в експлоатация, в случаите, когато това е
задължително съгласно Закона за устрой
ство на територията (ЗУТ) и подзаконовите
нормативни актове за неговото прилагане.
Раздел V
Допустими разходи
Чл. 20. (1) Допустими за финансиране са
разходи, които са:
1. свързани с дейностите по изпълнение
на проектите;
2. за дейности, свързани със селски райони,
посочени в приложение № 1.
(2) Допустимите разходи за:
1. подготвителна техническа помощ включ
ват:
а) разходи, свързани със срещи с потенци
ални партньори (пътни разходи, дневни, раз
ходи за нощувки; разходи за превод, разходи
за комуникация, наем на зала, техника и др.);
б) разходи, свързани с организирането на
заседания за планиране и събития;
в) разходи, свързани с разработването на
проекта (предварителни проучвания, консул
тации по определени въпроси, хонорари на
експерти, работещи по плана за действие,
разходи за превод, разходи за допълнителен
персонал за координация на дейностите по
проекта и др.);
2 . п ри л а г а не н а с ъ вме с т но д ейс т вие
включват:
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а) разходи, свърза ни с разви т иет о на
съвместен продукт/услуга, вкл. разходи за
материални и нематериални инвестиции и
разходи за патенти и лицензи;
б) разходи за изследвания и пазарни про
учвания, директно свързани със съвместното
действие;
в) разходи, свързани с реализирането на
промоционални и маркетингови кампании;
г) разходи, свързани с организирането на
обучения, семинари, мероприятия и срещи;
д) разходи за публикации;
е) разходи, свързани със създаването и
управлението на общи структури;
ж) координация на дейностите по про
екта (разходи за допълнителен персона л
за координация на дейностите по проекта,
пътни разходи, дневни, разходи за нощувки
съгласно Наредбата за командировките в
страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ,
бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните
командировки и специализациите в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от
2004 г.), разходи за комуникация, хонорари
за експерти, разходи за превод);
з) кома н д и р ов ъч н и ра з ход и с ъгласно
Наредбата за служебните командировки и
специализациите в чужбина, осъществени
на територията на трети страни, които са
свързани със селски райони в Република
България.
(3) Допустими разходи, свързани със създа
ването и управлението на общи структури, са:
1. държавни и нотариални такси за ре
гистрация;
2. правни консултации, свързани с регис
трацията и изпълнението на договори във
връзка с осъществяваната дейност;
3. разходи за покупка на ново офис обо
рудване и офис техника в размер до 10 % от
разходите за създаването и управлението на
структурата;
4. разходи за външни услуги, необходими
за оперативното функциониране на офиса, и
разходи за наем на офис за срока на изпъл
нение на проекта, включително и разходи за
охрана на офиса и електронен подпис;
5. разходи за офис консумативи, канцелар
ски материали и копирни услуги;
6. разходи за софтуер, свързан с осъщест
вяваната дейност;
7. разходи за преводачески услуги;
8. транспортни разходи в страната и в
чужбина, предвидени в бюджета и изчисле
ни съгласно Наредбата за командировките
в страната и Наредбата за служебните ко
мандировки и специализациите в чужбина;
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9. разходи за нощувки и дневни, предвидени
в бюджета и изчислени съгласно Наредбата
за командировките в страната и Наредбата
за служебните командировки и специализа
циите в чужбина;
10. разходи за възнаграждения и осигу
ровки на персонала на общата структура.
(4) Разходите за общи структури са до
пустими за финансиране при условие, че са
включени в заявлението за подпомагане за
един от кандидатите.
Чл. 21. (1) Не се предоставя финансова
помощ за:
1. закупуване на машини, съоръжения и
оборудване втора употреба;
2. закупуване на животни;
3. закупуване на едногодишни растения;
4. банкови такси, разходи за гаранции,
изплащане и рефинансиране на лихви;
5. закупуване на земя и сгради;
6. принос в натура;
7. ДДС с изключение на невъзстановимия
ДДС, когато негови действителни и крайни
платци са получатели на помощта;
8. лихви и комисиони, печалба на лизин
говата компания, разходи по лихви за ре
финансиране, оперативни и застрахователни
разходи по лизинговия договор в случаите
на финансов лизинг;
9. разходи на партньора от трета страна;
10. разходи за управление на общи структу
ри, надвишаващи 5 % от финансовата помощ
за кандидатите по проекта;
11. плащания в брой с изключение на
разходи за командировки, транспорт, такси,
разходи за телефон, пощенски и куриерски
услуги;
12. разходи, за които кандидатът е получил
финансова помощ от националния бюджет
и/или бюджета на Европейския съюз;
13. разходи за възнаграждения на допъл
нителния персонал за координация на дей
ностите по проекта, надвишаващи 10 % от
финансовата помощ за заявлението;
14. разходи, платени по-късно от един месец
от крайния срок за изпълнение на проекта.
(2) Разходите, включени в заявка за меж
динно плащане, трябва да са платени найкъсно един месец след подаване на искането
за одобрение на дейностите.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАН
СОВАТА ПОМОЩ
Чл. 22. (1) Започването и приключване
то на прием на заявления за подпомагане
се определя със заповед на министъра на
земеделието и храните или упълномощено
от него лице. Заповедта съдържа началната
и крайната дата за подаване на заявления
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и бюджета за съответния период на прием.
Заповедта се публикува на интернет стра
ницата на ПРСР.
(2) Прием на заявления се обявява наймалко два пъти годишно до 31 декември
2013 г. при наличие на финансови средства
по мярката.
(3) За създаване в МЗХ на надеждна сис
тема за управление, контрол и проследяемост
на отговорностите, стъпките и сроковете във
връзка с прилагането на наредбата министъ
рът на земеделието и храните одобрява със
заповед Правила за прилагане на мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество“ от ПРСР в Министерството
на земеделието и храните.
Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово
подпомагане подават заявление по образец
съгласно приложение № 3 за проекти за
съвместни действия или приложение № 4
за проекти за техническа помощ и прилагат
документите, посочени в ал. 2, до министъра
на земеделието и храните в срока, уточнен
в обявата.
(2) Към заявлението за подпомагане се
прилагат следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние на
кандидата/ите, издадено не по-рано от един
месец от датата на подаване на заявлението
за подпомагане, и документ, доказващ пра
восубектност на партньора от трета страна;
2. решение на компетентния орган на
кандидата/ите за кандидатстване по ПРСР;
3. споразумение за сътрудничество между
партньорите по образец съгласно приложе
ние № 2 за проекти по чл. 5, ал. 1, т. 2 или
писмо за изразяване на интерес от потенци
ален партньор за проекти за подготвителна
техническа помощ, подписано преди датата
на подаване на заявлението;
4. копие от удостоверение за регистрация
по Закона за данък върху добавена стойност
(ЗДДС), издадено от компетентния орган по
приходите, в случай че кандидатът/ите е/са
регистриран/и по ЗДДС;
5. удостоверение/ия за наличие или липса
на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-оси
гурителния процесуален кодекс, издадено от
компетентния орган по приходите не по-рано
от 1 месец преди датата на кандидатстване;
6. копие от решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие
от решение по оценка на въздействие върху
околната среда, когато това се изисква съ
гласно Закона за опазване на околната среда;
7. декларация/ии към чл. 13, ал. 3, т. 1
съгласно приложение № 5;
8. декларация/ии за нередности съгласно
приложение № 6;
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9. дек лараци я, подписана от законни я
представител на партньора, че отговоря на
изискванията на чл. 12, ал. 4 (представя се
за заявлението за подпомагане, включващо
проект за сътрудничество с трети страни);
10. работен проект и/или архитектурно
заснемане в съответствие със ЗУТ (когато
в проекта се предвиждат строително-мон
тажни работи);
11. разрешение за строеж в съответствие
със ЗУТ (когато в проекта се предвиждат
строително-монтажни работи).
(3) Когато в проект за сътрудничество
участва повече от една българска МИГ, се
подава общо заявление, което е подписано
от законния представител на всяка МИГ.
Чл. 24. (1) Пакетът от документи се по
дава в запечатан плик с препоръчана поща,
по куриер или лично.
(2) Заявлението за подпомагане и докумен
тите по чл. 23, ал. 2 се подават в оригинал,
едно копие на хартиен носител, заверено с
„вярно с оригинала“ и подпис на законния/
ните представител/и на МИГ, и едно копие
на електронен носител (компактдиск и др.).
(3) Документите се представят на българ
ски език. В случаите, когато оригиналният
документ е изготвен на чужд език, той трябва
да бъде придружен с превод на български
език, извършен от заклет преводач, а кога
то документът е официален по смисъла на
Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил.
(4) Заявлението за подпомагане за про
екти за транснационално сътрудничество се
представя и на английски език.
(5) При разлика в текстовете за валидна
се приема българскоезичната версия.
Чл. 25. (1) В срок до три месеца от крайния
срок за получаване на заявленията в МЗХ
се извършва:
1. проверка за административно съответ
ствие и за допустимост;
2. оценка на заявлението съгласно крите
рии, посочени в приложение № 7;
3. оценка на обосноваността на разходите.
(2) Заявленията и приложените документи
се проверяват за съответствие с изисквани
ята за административно съответствие и за
допустимост на дейностите, кандидатите и/
или партньорите и разходите от УО.
(3) А ко се установи липса, непълнота
или неяснота на представените документи,
включително копията, УО уведомява пис
мено кандидата, който в срок до 10 работни
дни от датата на уведомяването отстранява
констатираните пропуски чрез представяне
на съответните документи.
(4) Срокът по ал. 1 спира да тече през
времето за отстраняване на пропуските в
представените документи.
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(5) Когато кандидатът не отстрани уста
новените пропуски в срока по ал. 3, както и
при несъответствие с изискванията за допус
тимост, УО прави предложение за отхвърляне
на заявлението.
(6) При установяване на недопустимост на
отделни разходи и/или част от дейностите
от заявлението УО прави предложение за
включване на заявлението в етапа на оцен
ка, като предлага намаляване на одобрената
стойност с размера на недопустимите разходи
и/или дейности.
(7) В случай че установените за недопус
тими дейности са основни за проекта, УО
прави предложение за отхвърляне на цялото
заявление.
Чл. 26. (1) Заявленията, отговарящи на
условията за административно съответствие
и допустимост, се оценяват съгласно крите
риите по приложение № 7. Оценката се из
вършва от комисия, определена със заповед
на министъра на земеделието и храните или
упълномощено от него лице. В комисията
могат да бъдат включвани външни експерти.
(2) Комисията по ал. 1 извършва и пре
ценка за основателността на предложените
в заявлението разходи.
(3) Предоставяне на финансова помощ за
всяко заявление за подпомагане се одобрява
или отказва със заповед на министъра на
земеделието и храните или упълномощено
от него лице.
(4) Решението за одобрение или отказ
се взема въз основа на съответствието на
заявлението за подпомагане със:
1. целите, дейностите и изискванията,
определени с тази наредба;
2. критериите за оценка, посочени в при
ложение № 7.
(5) При установяване на нарушение в про
цеса на разглеждане министърът на земеде
лието и храните може да върне съответните
заявления за повторна проверка/оценка.
Чл. 27. (1) Кандидатите се уведомяват
писмено за заповедта по чл. 26, ал. 3 на
министъра на земеделието и храните или
упълномощено от него лице.
(2) Управляващият орган на ПРСР уведо
мява компетентния орган към Европейската
комисия за условното одобрение на проектите
за транснационално сътрудничество.
Чл. 28. (1) В срок до 30 работни дни от
датата на уведомяването по чл. 27, ал. 1 за
одобряване на проекта за подготвителна
техническа помощ, вътрешнотериториално
сътрудничество или транснационално съ
трудничество с трети страни кандидатът/
ите следва да подпише/ат договор за пре
доставяне на безвъзмездна финансова помощ
с МЗХ и РА.
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(2) В случай че кандидатът не се яви за
сключване на договор в срока по ал. 1, той
губи право на подпомагане по одобрения
проект и може да кандидатства отново за
подпомагане по реда на тази наредба.
(3) Договор за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ за п роек т и за
съвместни действия чрез транснационално
сътрудничество се ск лючва след одобрение
на проекта на партньорите от съответни
те компетентни власти на другите страни
членки.
(4) В случай че в срок до 9 месеца от
издаване на заповедта за одобрение, но не
по-късно от 20 декември 2013 г., другите
партньори не бъдат одобрени, кандидатът
губи право на подпомагане по одобрения
проект.
(5) Условието на ал. 3 и 4 не се прилага за
проекти за съвместни действия между МИГ
в България и проекти за транснационално
сътрудничество с партньори от трети страни.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА
ПОМОЩ
Чл. 29. (1) Финансовата помощ се изплаща
след приключване на дейностите по проекта.
(2) Допустимо е плащане и преди при
к лючване на дейностите по проекта при
спазване на изискванията по чл. 11.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово
плащане получателите на помощта подават
за явка за авансово плащане по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
РА, в Централно управление на Държавен
фонд „Земеделие“ (ЦУ – ДФЗ) и прилагат
документи съгласно приложение № 8.
(2) Заявка за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни и не по-къс
но от три месеца от датата на ск лючване
на договора за предоставяне на финансова
помощ.
(3) Централно управление на Държавен
фонд „Земеделие“ извършва преглед на до
кументите в присъствието на полу чателя
на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност
на документите по ал. 1 ЦУ – ДФЗ връща
док у мен т и т е на пол у чат ел я на помощ та
заедно с писмено изложение на липсите и
нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 получателят на помощта
има право в рамките на срока по ал. 2 от
ново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане получателят на помощта получа
ва уникален идентификационен номер на
заявката.
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(7) В срок до два месеца от подаване на
заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва
авансовото плащане със заповед на изпъл
нителния директор на РА.
Чл. 31. (1) Преди подаване на заявка за
плащане, с изключение на заявка за аван
сово плащане, получателят на финансовата
помощ е длъжен да представи в МЗХ искане
за одобрение на дейностите и док лад по
образец. Образецът на искане за одобре
ние на дейностите и образецът на доклад
се одобряват със заповед на министъра на
земеделието и храните или упълномощено
от него лице.
(2) Докладите трябва да съдържат пълна
информация за всички дейности по проекта,
които са били изпълнени в периода, и да
са придружени със заверени от получателя
копия на документи, доказващи реалното
им извършване, съгласно приложение № 9.
(3) Към доклада по ал. 2 получателите на
финансовата помощ прилагат и декларация
относно обстоятелства по чл. 93, параграф
1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет
на Европейските общности съгласно при
ложение № 5.
(4) В случаите, когато партньори по про
екта са повече от една МИГ в България,
се подава общо искане за одобрение на
дейностите.
(5) Меж динно искане за одобрение на
дейностите се подава не по-късно от четири
месеца от крайния срок за изпълнение на
дейностите по проекта.
(6) Окончателното искане за одобрение
на дейностите се подава след приключване
на дейностите по проекта, но не по-късно
от един месец от изтичане на срока за из
вършване на дейностите, посочен в договора
за предоставяне на финансова помощ.
(7) Управляващият орган на ПРСР из
вършва проверка на искането по ал. 1 и
док лада за изпълнение на дейностите за
съответствие с услови ята на договора за
предоставяне на финансова помощ и тази
наредба, както и проверка на процедурите
за избор на изпълнител.
(8) В срок 30 работни дни от пол у ча
ване на док лада УО извършва проверка и
предлага на минист ъра на земеделието и
храните или у пълномощено от него лице
да одобри напълно или частично извърше
ните дейности.
(9) При установяване на непълноти и
неточности в представения доклад и при
ложените документи УО може да изиска от
получателя допълнителна информация и/или
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представяне на допълнителни документи,
които следва да бъдат представени в срок до
14 работни дни от датата на уведомяването.
(10) Срокът по ал. 8 спира през времето за
предоставяне на допълнителна информация
и/или документи.
(11) Получателят няма право да подаде
друго искане за одобрение на неодобрените
дейности.
Чл. 32. (1) В срок 14 работни дни от датата
на получаване на уведомителното писмо за
пълно или частично одобрение получателят/
получателите подава/подават заявка за меж
динно или окончателно плащане по образец,
утвърден от изпълнителния директор на РА,
в ЦУ – ДФЗ и прилага документи съгласно
приложение № 10.
(2) Документите по ал. 1 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от представлява
щия получателя. В случай на представяне
на заверени копия на документи техните
оригинали се осигуряват за преглед от слу
жител на РА.
Чл. 33. (1) Централно управление на Дър
жавен фонд „Земеделие“ извършва преглед на
документите по чл. 32, ал. 1 в присъствието
на получателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност
на документите по ал. 1 ЦУ – ДФЗ връща
док у мен т и т е на пол у чат ел я на помощ та
заедно с писмено изложение на липсите и
нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 2 получателят на помощта
има право в рамките на едномесечен срок
отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на док у ментите за
плащане получателят на помощта получа
ва уникален идентификационен номер на
заявката.
Чл. 34. (1) В срок до четири месеца от
подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки
на п р едс т а вен и т е док у мен т и, за я вен и т е
данни и други обстоятелства, свързани със
заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, която включва
и проверка за функционална несамостоя
телност, която:
а) се извършва в присъствието на по
лучателя на помощта, упълномощен негов
представител или служител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА представя протокола
с резултатите от проверката за подпис на по
лучателя, упълномощен негов представител
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или служител, който има право да напише
в протокола обяснени я и възра жени я по
направените констатации;
в) копие от протокола по буква „б“ се
предоставя на получателя, упълномощения
негов представител или служител веднага
след приключване на проверката на място;
г) в случай че получателят на помощта,
упълномощен негов представител или слу
жител не е открит при извършване на про
верката на място, РА уведомява получателя,
като му изпраща копие от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получава
нето на протокола за проверката на място
получателят може да направи възражения
и да даде обяснения по направените конста
тации пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на финансовата помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на докумен
тите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти централното упра
вление на РА писмено уведомява получателя
на помощта, който в срок до 15 работни
дни от получаване на уведомяването може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи,
включително документи извън посочените
в приложение № 10.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраня
ване на нередовности, той се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния дирек
тор на РА в случай, че по даден проект е
необходимо становище на други органи или
институции, както и когато в резултат от
дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност;
3. когато е необходимо експертно стано
вище от комисия за проверка на разходите
и дейностите при подаване на заявка за
плащане, както и за установяване на функци
онална несамостоятелност, той се удължава
със срока на работа на комисията, който се
удостоверява с акта за нейното създаване от
изпълнителния директор на РА, и до датата
на вземане на решение за оценка;
4. когато се провеж да контролна про
верка въз основа на Приложение I, т. 4 от
Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията
от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на
прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005
на Съвета по отношение на акредитиране
то на агенциите платци и други стопански

БРОЙ 72

ДЪРЖАВЕН

субекти, както и по отношение на клиринга
на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР
(ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с
един месец.
Чл. 35. Плащанията се изчисляват въз
основа на приетите за допустими и реал
но извършен и ра зход и с лед извърш ва не
на проверките по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 и
при спазване на разпоредбите на чл. 30 от
Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комиси ята
от 27 януари 2011 г. за определяне на под
робни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение
на прилагането на процедури за контрол,
както и кръстосано спазване по отношение
на мерките за подпомагане на развитието
на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г.)
(Регламент (ЕО) № 65/2011) и разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване
на Европейската общност по отношение на
минималната помощ.
Чл. 36. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането на част или цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти по реда на чл. 34,
ал. 1, т. 1 и 2;
2. ус та нови нес ъо т ве т с т вие с цел и т е,
дейностите и изискванията, определени с
тази наредба;
3. получателят на помощта не отстра
ни непълнотите и пропуските в срока по
чл. 34, ал. 2;
4. приложи правилото по чл. 30 от Ре
гламент (ЕО) № 65/2011;
5. се налага корекция във връзка с при
лагане на разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1998/2006 на Комисията от 15 декември
2006 г. относно прилагането на членове 87 и
88 от Договора за създаване на Европейска
та общност по отношение на минималната
помощ.
(2) В случаите на отказ за изплащане на
финансовата помощ получателят на помощта
не може да подаде друга заявка за плащане
за същия разход.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТ
ВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
Чл. 37. (1) Местните инициативни групи
провеждат съответните процедури от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) при избор
на изпълнител за разходите по проекта.
(2) В случай че не са провели процедура
за избор на изпълнител по ЗОП, местните
инициативни групи провеж дат процеду ра
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с три оферти за избор на изпълнител за
доставки на стоки и/или услуги за разходи
на стойност от 5000 лв. до стойностите, оп
ределени в чл. 14, ал. 5 ЗОП, с изключение
на разходите за доставка на електроенер
гия, вода, топлоенергия, телефонни услуги,
пощенск и усл у ги, интернет усл у ги, наем
на помещение, разходи за възнаграждения
на допълнителния персонал и разходите за
командировки.
(3) Процедурата за избор на изпълнител/
доставчик по ал. 2 включва:
1. запитване за оферта съгласно прило
жение № 11 до не по-малко от трима изпъл
нители/доставчици, съдържащо технически
спецификации, дата, изисквания за срок на
валидност на офертите и критерии за избор
на оферта (най-ниска цена или икономически
най-изгодна оферта);
2. най-малко три съпоставими независими
оферти от оференти, вписани в търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
юридически лица с нестопанска цел или
физическ и лица, а оферентите – ч у ж дес
транни лица, да притежават правосубектност
съгласно националното им законодателство;
3. документ, съдържащ обосновка за на
правения избор.
(4) За разходи, чиято стойност е по-малка
от левовата равностойност на 5000 лв. без
ДДС, се изисква представяне на договор.
(5) Оферен т и т е – ч у ж дес т ра н н и л и ца,
следва да представят документ за правосу
бектност съгласно националното им зако
нодателство. Оферентите на ст роителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централния
професионален регистър на строителя съ
гласно Закона за Камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
(6) Оферент по смисъла на ал. 1 и 2 може
да бъде и Националната служба за съвети в
земеделието, за който правилата се прилагат
при съобразяване със статута є.
Чл. 38. Получателят на финансова помощ
е длъжен да осигури необходимата адекватна
публичност на дейността си и източниците
на фи на нси ра не с ъгласно изиск ва н и я та,
посочени в приложение № 12.
Чл. 39. (1) Получателят може да подаде
искане за промяна на договора в МЗХ не
по-късно от два месеца преди изтичане на
срока на договора за предоставяне на без
възмездна финансова помощ. Към искането
се прилагат доказателствата, необходими за
преценката на основателността на искането.
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(2) Не се допуска изменение и/или до
пълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността;
2 . в од и до не с ъ о т в е т с т вие с це л и т е,
дейностите, изискванията и критериите за
оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ.
(3) В срок до един месец от подаването
на искането за промяна МЗХ и РА приемат
или отхвърлят исканата промяна.
(4) В случай че в периода на изпълнение
на проекта някой от партньорите откаже
участие в проекта, получателят на финан
сова помощ уведомява МЗХ, което може
да прекрати договора при условие, че про
мяната води до риск за изпълнение целите
на проекта.
Чл. 40. (1) В хода на процеса по изпълне
ние на проектите УО има право да извършва
проверки на получателите на безвъзмездна
финансова помощ.
(2) По време на проверките УО има право
да проверява оригиналните документи на
получателите на подпомагане и МИГ, как
то и да изисква специализирани доклади,
справки, допълнителни документи и инфор
мация, необходими за обективната оценка
на дейността им.
Ч л. 41. Пол у чат ел и т е на помощ та са
длъжни да:
1. водят аналитична счетоводна отчетност,
която да е достатъчна за установяване и
проследяване на всички операции, свързани
с подпомаганите дейности;
2 . о рг а н и з и р ат п од р о б н а с ч е т о в од н а
отчетност, която да е достатъчна за уста
новяване и проследяване на възстановим и
невъзстановим ДДС по всеки договор;
3. съхраняват всички документи, свързани
с дейността, в продължение на 5 години след
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 42. (1) За срок 5 години след сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ получателите са длъжни:
1. да използват придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продават, даряват, преотстъп
ват ползването на ак тивите, предмет на
подпомагане, под каквато и да е форма с
изк лючение на сл у чаите, когато това се
изисква по закон, и активите, за които се
преотстъпва ползването на създадената по
проекта обща структура;
3. да не променят местоположението на
подпомогнатата дейност;
4. да не преустановяват подпомогнатата
дейност на общата структура, създадена по
проекта, поради други причини освен изме
нящите се сезонни условия за производство.
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(2) Изиск ването по а л. 1, т. 1 и 2 не
се прилага при подмяна на оборудване с
изтекъл амортизационен срок. Подмяната
с новото оборудване се осъществява след
одобрение на РА.
Чл. 43. (1) Получателите на помощта са
длъжни да сключат и поддържат валидна за
страховка на материалните активи, предмет
на подпомагане, срещу рисковете, посочени
в договора за предоставяне на финансова
помощ, за срока от подаване на заявка за
плащане до изтичане на срока по чл. 42,
ал. 1, като са длъжни ежегодно да подно
вяват застрахователните полици.
(2) Застрахователната полица трябва да
съдържа клауза, че при тотална щета обез
щетението е в полза на РА и е на стойност
най-малко до размера на финансовата помощ,
а при частична щета е в полза на получателя.
(3) При наст ъпване на частична щета
получателят е длъжен да възстанови под
помогнатия актив.
Чл. 44. (1) Получателите на подпомагане
са длъжни да предоставят на МЗХ и РА всяка
поискана информация за осъществяването
на дейността по проекта.
(2) Пол у чат е л и т е на под пома г а не с а
длъжни да предоставят достъп до съответ
ните документи и активи и да съдействат за
осъществяване на проверки, осъществявани
от надлежно упълномощените представители
на РА, МЗХ, Сметната палата на Репуб
лика Българи я, Европейската комиси я и
Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите, както и на
всеки упълномощен външен одитор в срок
до 5 години след окончателното изплащане
на помощта.
(3) В случаите, когато МЗХ или Евро
пейската комисия извършва оценяване или
наблюдение на ПРСР, получателят на по
мощта поема задължението да осигури на
нея и/или на упълномощените от нея лица
всякакви документи и информация, които
ще подпомогнат оценяването или наблюде
нието, както и да им предостави правата
на достъп, описани в ал. 2.
(4) Длъжностните лица на РА, МЗХ, сер
тифициращият орган, определен по реда на
чл. 14 от Наредба № 79 от 2006 г. за изис
кванията и реда за акредитация и годишно
сертифициране на Разплащателната агенция
(ДВ, бр. 49 от 2006 г.), и представителите на
Европейската комисия (ЕК) са длъжни да се
легитимират пред получателя на помощта
и да извършват проверки в съответствие с
предоставените им правомощия.
Чл. 45. Управляващият орган и РА осъ
ществяват текущ и последващ контрол върху
изпълнение на проектите и получателите
на помощта.
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Чл. 46. (1) В случай че получателите на
помощта не изпълняват свои нормативни
или договорни задължения след изплащане
на финансовата помощ, РА може да поиска
връщане на вече изплатени суми заедно със
законната лихва върху тях и/или да прекрати
всички договори, сключени с тях.
(2) В случаите по ал. 1 РА определя раз
мера на средствата, които трябва да бъдат
възстановени от получателите на помощта,
като взема предвид вида, степента и продъл
жителността на неизпълнението. Степента
на неизпълнение по даден проект зависи от
неговите последици за дейността като цяло.
Продължителността на неизпълнението зави
си от времето, през което траят последиците,
или възможността за отстраняване на тези
последици по приемлив начин.
(3) Разплащателната агенци я може да
поиска връщане на вече платени суми за
едно със законната лихва върху тях, когато
получателите на помощта:
1. са представили документ с невярно
съдържание и/или изкуствено са създали
услови я за изп ъ л нен ие на изиск ва н и я та
за получаване на финансова помощ, за да
извлекат облага в противоречие с целите
на наредбата;
2. са получили допълнителна публична
финансова помощ за дейностите, финанси
рани по реда на наредбата;
3. са променили предмета на подпома
ганата дейност;
4. не използват придобитите на основа на
одобрения проект активи по предназначение.
Чл. 47. (1) В случаите на неизпълнение
на задълженията по чл. 38, 42 или 43 РА
писмено преду преж дава полу чателите на
помощта за констатираното неизпълнение и
санкциите, които се налагат за този случай.
(2) Получателите на помощта могат да
отстранят нередовностите по ал. 1 в едно
месечен срок. В слу чай на отстраняване
на нередовностите в срок получателите на
помощта не се санкционират.
(3) В случай на неизпълнение на задъл
женията в срока по ал. 2 получателите на
помощта дъл жат връщане на полу чената
помощ заедно със законната лихва върху нея.
Чл. 48. (1) Страните по договора не от
говарят за неизпълнение на задълженията,
в случай че неизпълнението се дължи на
форсмажорни обстоятелства и при спазване
на условието на ал. 2.
(2) Получателите на помощта или упълно
мощено от тях лице са длъжни да уведомят
писмено Разплащателната агенция за въз
никването на форсмажорни обстоятелства и
да приложат достатъчно доказателства във
връзка с това в срок до 10 работни дни от
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датата, на която получателите на помощта
или упълномощеното лице е в състояние
да го направи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Допълнителен персонал за коорди
нация на дейностите по проекта“ са лица,
различни от персонала на МИГ, които са
наети за извършване на административни и
координационни дейности по проекта.
2. „Иновативност на предложения подход“
е действие по въвеждане на нови форми на
използване на местните ресурси, разработ
ване на нови продукти, нови методи и нови
начини на организиране и предоставяне на
нови отговори на проблеми и слаби страни
на селските райони.
3. „Капацитет за изпълнение на проекта“
е наличие в екипа на проекта на най-малко
двама експерти с опит в изпълнение на наймалко 2 проекта през последните 5 години.
4. „Независими оферти“ са оферти, по
дадени от лица, които не са свързани лица
по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните
разпоредби на Закона за обществените по
ръчки помежду си или спрямо кандидата/
получателя на финансовата помощ или чле
нове на управителните органи или персонала
на получателя на финансова помощ.
5. „Получател на помощта“ е лице, на
което е одобрена и/или изплатена финансова
помощ по мярката.
6. „Проект“ е специфичен набор от коор
динирани дейности, които се предприемат от
кандидата за постигане на конкретни цели
в определен период от време с определен
бюджет.
7. „Разходи за управление на общи струк
тури“ са разходи за възнаграждения и оси
гуровки на персонала на общата структура.
8. „Техническа инфраструктура“ е система
от сгради, съоръжени я и линейни ин женер
ни мреж и на т ранспорта, водоснабд яването
и к а н а л и з а ц и я т а , е лек т р о с н абд я в а не т о,
топлоснабд яването, газоснабд яването, да
лекос ъобщен и я та, х и д ромел иора ц и и т е,
т ретирането на отпадъците и геозащитната
дейност.
9. „Трети страни“ са всички държави,
които не са членки на Европейския съюз.
ЗАК ЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание
§ 35, ал. 3 от преходните и заключителни
те разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за подпомагане на
земеделските производители (ДВ, бр. 18 от
2006 г.).
За министър:
Светлана Боянова
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Област

Общини

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско,
Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик,
Дългопол, Провадия, Суворово

Велико Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
Ружинци, Чупрене

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман,
Хайредин

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно

Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново,
Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Раки
тово, Септември, Стрелча

Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски,
Никопол, Пордим, Червен бряг

Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица,
Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение,
Хисаря

Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян

Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

София-област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костин
брод, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня,
Раднево, Чирпан

Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симео
новград, Стамболово, Тополовград, Харманли

Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови
пазар, Смядово, Хитрино

Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, „Тунджа“
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Приложение № 2
към чл. 18, ал. 1
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес, …………………….. г., в гр. ……................., държава ..........………, между:
……………………………………………..……...……. със седалище ……….. и адрес на управление …………., телефон ………..;
факс ………. ; e-mail: ………………. , БУЛСТАТ/ДДС номер/данъчен код …………………, представлявано от
…………………......................., наричан за краткост „КООРДИНИРАЩА ПРОЕКТА МИГ“, от една страна,
И
……………………………………………..……...……. със седалище ……….. и адрес на управление …………., телефон ………..;
факс ………. ; e-mail: ………………. , БУЛСТАТ/ ДДС номер/данъчен код …………………, представлявано от
…………………......................., наричан за краткост „.........“, от друга страна, се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
Чл. 1. С настоящото се уреждат взаимоотношенията между страните, задачите и отговорностите при
изпълнение на проект ……………………………………………………………………………………........................................………………….,
(наименование на проекта за сътрудничество)
съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с чл. 63,
буква „б“ и чл. 65 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури
за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на
селските райони (Регламент (ЕО) № 1698/2005).
Чл. 2. Проектът …………………………. има следните цели: ……………………………...............................................................
1. ……………………………………….
2. ……………………………............
Чл. 3. Дейностите по проекта водят до постигане на цел/ите на ос ……………..от Регламент (ЕО) № 1698/2005
чрез съвместни действия и координация между страните.
ІІ. ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 4. Страните се съгласяват да съфинансират дейностите за изпълнение на проекта в съответствие
с финансовия план, приложен към споразумението.
………………………..
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ПРОЕКТА
ІV. ПРОМЯНА НА ПАРТНЬОРИТЕ
V. ОТГОВОРНОСТ
VІ. ИЗМЕНЕНИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
VІІ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
Всички спорове между страните, произтичащи от тълкуването или прилагането на споразумението,
които не могат да бъдат решени по приятелски начин, ще бъдат отнесени към съда на ..........................
Приложение: Описание на проекта
Подписи
Приложение към споразумение за сътрудничество
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
І. Наименование на проекта за вътрешнотериториално/транснационално сътрудничество (излиш
ното се зачертава):
ІІ. Резюме на проекта (не повече от 1/2 страница):
Период за изпълнение

...... (брой месеци)

Партньор(и)
Цели на проекта

Обща цел
Специфични цели

Целева(и) група(и)
Очаквани резултати
Основни дейности
ІІІ. Размер на финансовото участие на партньорите:
Наименование на партньора

Финансово участие
Стойност в евро

1.
2.
Общо

Дял в процентно изражение от
общата стойност на проекта
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ІV. Бюджет на проекта и финансовото участие на всеки партньор:
Дей
ности

Описание на
разходите

Брой
единици

Единич
на цена
(в евро)

Партньор,
който поема
разхода1

1

2

3

4

5

Финансиране (евро)
ЕЗФРСР Публично Частно
6

7

8

Общо
9

ОБЩО
V. График за изпълнение на проекта:
VІ. Партньори в проекта за сътрудничество:
Местната инициативна група, координатор на проекта
Наименование:
Име на законния представител на МИГ:
Име на лицето за контакти за този проект:
Адрес на лицето за контакти:
Местната инициативна група,партньор по проекта № 1
Име на законния представител на МИГ № 1:
Име на лицето за контакти за този проект:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Eлектронна поща:
Език за контакти:
Местната инициативна група, партньор по проекта № 2
Име на законния представител на МИГ № 2
Име на лицето за контакти за този проект:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Eлектронна поща:
Език за контакти:
1
Когато определен разход е поделен, се посочват партньорите и размерът на участието на всеки
един от тях.

Приложение № 3
към чл. 23, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г.
За с л у же бно
ползване

Мярка 421.

Дата на подаване
(ден/месец /година)

Регистрационен номер на
заявлението

Подпис:
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
на проект за сътрудничество
по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“
по Ос 4 – лидер от  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО:
.............................................................................................................................................................................
КАНДИДАТ/КАНДИДАТИ:
……………………………………………………………………………………..................................................................….
………………………………………………………………………………..................................................................……….
………………………………………………………………………………….................................................................……..
(изписва се наименованието на МИГ)
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І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. КООРДИНИРАЩА ПРОЕКТА МИГ
Наименование на координиращата местна инициативна група:
Име на законния представител:
Име на лицето за контакти:
Организация, отговаряща за местната програма:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Eлектронна поща:
Говорими/разбираеми езици:
.....................................................................................................................................................................................................
2. МИГ – ПАРТНЬОРИ
2.1. Данни за партньора 1
Наименование на координиращата местна инициативна група:
Име на законния представител:
Име на лицето за контакти:
Организация, отговаряща за местната програма:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Eлектронна поща:
Говорими/разбираеми езици:
2.2. Данни за партньора 2
Наименование на координиращата местна инициативна група:
Име на законния представител:
Име на лицето за контакти:
Организация, отговаряща за местната програма:
Адрес на лицето за контакти:
Телефон:
Факс:
Eлектронна поща:
Говорими/разбираеми езици:
При наличие на повече партньори по проекта, моля опишете информацията за всеки следващ, като
копирате таблиците по т. 2.1 и 2.2.
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ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Описание на целите на проекта:
2. Описание на съответствието на целите на проекта с целите на съответната стратегия за местно
развитие и ПРСР:
3. Основните дейности по проекта (включително съответните места и дати на изпълнение):
4. Бенефициенти на дейностите по проекта:
5. Описание на очакваните резултати от дейностите по проекта за бенефициентите и за съответната
територия на действие на проекта:
6. Подход и методи за проекта, за който се изисква финансиране:
7. План за действие:
8. Период на изпълнение на проекта:
9. Роля на всеки партньор по отношение на основните дейности на проекта:
10. Описание на дейности за подготовка на проекта и въвличане на местната общност:
ІІІ. БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТА, ОТНАСЯЩ СЕ ДО КАНДИДАТА/ИТЕ БЪЛГАРСКА МИГ
Дейности

Описание на
Брой
Единична
разходите
единици
цена
(в евро)

1

2

3

4

Кандидат, който поема
разхода
(попълва се, когато кан
дидати са повече от една
българска МИГ)2

Стойност
(в евро)
без ДДС

Стойност
(в евро)
с ДДС

5

6

7

Разходи за
материални и
нематериални
активи
ОБЩО
Обосновка на разходите:
2
Когато определен разход е поделен, се посочват партньорите и размерът на участието на всеки един
от тях. Разходите за общи структури се описват само за един от кандидатите.

ІV. ПРОЦЕС НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Моля опишете основните стъпки за установяване на сътрудничество между МИГ, създаване на
проект за сътрудничество, предпоставки, мотиви за избор на партньор (максимум 20 реда).

V. ПРЕДИШЕН ОПИТ НА КООРДИНИРАЩАТА МИГ
Представя се информация за поне един проект, координиран/управляван от координиращата МИГ
в рамките на последните пет години или от членове на екипа от координиращата проекта МИГ. Ако
имате повече от един проект, моля изберете до два най-сходни.
Име на проекта
Възложител
Период на изпълнение на проекта
Общ бюджет на проекта
Описание на изпълнените задачи от лицето
(в рамките на 20 реда)
Име на проекта
Възложител
Период на изпълнение на проекта
Общ бюджет на проекта
Описание на изпълнените задачи от лицето
(в рамките на 20 реда)
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VІ. ПЛАЩАНИЯ
1. Кандидатствам за ____________ пореден път за подпомагане по мярка 421.
Получена сума от предишни финансирания по мярка 421, ако има такива ____________.
(попълва се за всеки от кандидатите МИГ в България)
2. Моля опишете броя и размера на планираните плащания:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
№

Авансово
Междинно
Междинно
Окончателно плащане 	

Да
Да
Да
Да

Вид на плащането

%

Стойност

Не
Не
Не
Месец от изпълнение
на проекта

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ПЕРСОНАЛА, АНГАЖИРАН В ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА������������
 �����������
(ЗА КООРДИ�
НИРАЩАТА МИГ И ЗА ПАРТНЬОРА/ИТЕ)
1. Координатор на проекта – автобиография на координатора по проекта:
2. Експерти – автобиографии на експертите по проекта:
3. Технически персонал, ако е необходим – автобиография:
VІІІ. ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
1. Наименование на кандидата/ите: ………………….......................................................................…………………………
2. Стойност на проекта: ………………………………………............................................................................…………………...
3. Принос на кандидата в общата стойност на проекта: .......................................................………………………..
4. Срок за осъществяване на проекта: …………………………....................................................................…………………
5. Описание на проекта:
5.1. Проектът е за:
транснационално сътрудничество
вътрешнотериториално сътрудничество
5.2. Брой на МИГ, обхванати от проекта …........................................................................................…………………
Наименование на партньора/ите ..........................................................................................................................
5.3. Географско местоположение на партньора: ................................................................................................
(страна, регион за развитие, административна област)
5.4. Кратко описание на проекта:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
5.5. Интегрираност на проекта в ПРСР:
Проектът отговаря на целите за подкрепа на мярка ....................... от ПРСР.
Проектът отговаря на условията за подкрепа на мярка ....................... от Регламент 1698/2005 на ЕС.
Друг тип проект.
6. Цели на проекта:
(Моля отбележете целите на проекта)
7. Дейности по проекта: (O.421)
(Моля избройте всички дейности по проекта и отбележете точното място на тяхното осъществяване
на българска територия.)

Дейности

Място на осъществяване*
ЕКАТТЕ
МИГ –
бенефициент

Партньор*

1. Обучение/информиране

1............................
2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

2. Провеж дане на проу чвания/
изследвания, подготовка на до
кументи

1............................
2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

Стойност на дейността,
лв.
Обща

Публичен
принос
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Място на осъществяване*
ЕКАТТЕ

Дейности

3. Подготовка на интелектуални
продукти
4. Създаване/подобряване/смяна
предназначение на инфраструк
тура/обекти за общо ползване и
развитие

Стойност на дейността,
лв.

МИГ –
бенефициент

Партньор*

1............................
2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

Обща

Публичен
принос

5. Техническо обезпечаване изпъл
нението на проекта**
6. Оперативно функциониране на
офиса ***
7. Друго, опишете:
_________________________________________
Общо за всички дейности:
* Моля отбележете ЕКАТТЕ на населените места в България, където ще се осъществяват дейностите;
в случаите на международно сътрудничество колоната „Партньор“ ще остане празна.
** Тук спадат всички разходи, свързани със закупуването на офис оборудване и техника за целите на
проекта.
*** Тук спадат всички разходи за и управление на проекта, както и разходи за човешки ресурси по упра
влението му, офис – наеми, режийни, комуникации, транспорт, промоция на проекта и резултатите му и т.н.
8. Физически показатели на проекта:
8.1. Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т. 5.5 по-горе,
моля попълнете физическите показатели на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на
съответната мярка и я приложете към тази форма на мярка 421.
8.2. Ако проектът за сътрудничество е друг тип, моля попълнете следната таблица, като имате пред
вид че под „физически показатели“ се разбира „измерими/проверими физически обекти, създадени или
подобрени вследствие на проекта“ или доклади с изследвания и проучвания за партниращите територии,
планове за развитие, наръчници, помагала, софтуерни продукти (вкл. за осъществяване на постоянна
връзка), инструменти за маркетинг и реклама на териториите, описания на технологични процеси,
подготовка на документация за признаване на традиционни храни, придобиване на патенти и т.н.
8.2.1. Материални обекти:

Физически
показател

М.е.

Нови

Съществуващи*

Обхванати населени места
ЕКАТТЕ*
На територията на
МИГ – бенефициент

На територията на
МИГ – партньор

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................

9. Резултати на проекта:
(Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т. 5.5 по-горе, моля попълнете
резултатите на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на съответната мярка и я приложете към
тази форма на мярка 421. В допълнение, моля попълнете и следната таблица.)
Показатели
Населени места, които се възползват от ин
вестициите в обектите – брой населени места,
в т.ч. села
Брой производители/предприемачи, които ще
се възползват от интелектуалните продукти
Население, което се възползва от подобрените
услуги (брой лица)

Брой
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Брой

Посетители, които се възползват от продук
тите, услугите
Брой реализирани дейности (изследвания,
обучения, планове за развитие и др.)
Брой създадени иновативни продукти/услуги
в селските райони
Общ брой създадени работни места
Създадена заетост (нетен брой на създадени
допълнителни работни места на пълен рабо
тен ден)
Брой създадени работни места: R.8(1)

Жени
>25 г.

<25 г.

Мъже
25г.

>25 г.

<25 г.

Общо
25 г.

Свързани с мерки
Диверсификация в неземеделски дейности
Създаване и развитие на бизнес
Подкрепа на туристически дейности
Ос 1
Ос 2
Ос 3
Общо
Брой създадени работни места: R.8(2)
В земеделските сто
панства, вкл. в дей
селски туризъм
ности по:
занаяти
търговия на дребно
производство на енергия
от възобновяеми източ
ници
други
Извън земеделските селски туризъм
стопанства, вкл. в
занаяти
дейности по:
търговия на дребно
производство на енергия
от възобновяеми източ
ници
други
Общо за всичк и дей�
ности:

Жени
>25 г. <25 г.

Мъже
25г.

>25

<25 г.

Общо
25 г.
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ІХ. ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ

Описание на ангажирането на жени, младежи и други социални групи ��������������������������
(�������������������������
вкл.���������������������
малцинства����������
��������������������
) в
��������
изпъл
нението на проекта (максимум половин страница)

Х. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата/ите, издадено не по-рано
от един месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и документ,
доказващ правосубектност на партньора от трета страна

Да

Не

2. Решение на компетентния орган на кандидата/ите за кандидатстване по ПРСР

Да

Не

3. Споразумение за сътрудничество между партньорите по образец съгласно при
ложение № 2 за проекти по чл. 5, ал. 1, т. 2

Да

Не

4. Копие от удостоверение/я за регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС), издадено от компетентния орган по приходите, в случай че кан
дидатът/ите е/са регистриран/и по ЗДДС

Да

Не

5. Удостоверение/я за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите
не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване

Да

Не

6. Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въз
действие върху околната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване
на околната среда

Да

Не

7. Декларация/и към чл. 13, ал. 3, т. 1 съгласно приложение № 5

Да

Не

8. Декларация/и за нередности съгласно приложение № 6

Да

Не

9. Декларация, подписана от законния представител на партньора, че отговоря на
изискванията на чл. 12, ал. 4 (за заявлението за подпомагане, включващо проект
за сътрудничество с трети страни)

Да

Не

10. Работен проект и/или архитектурно заснемане в съответствие със Закона за
устройство на територията (когато в проекта се предвиждат строително-монтажни
работи)

Да

Не

11. Разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията
(когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи)

Да

Не

ХІ. ДЕКЛАРАЦИИ
С подписването на заявлението за подпомагане декларирам, че:
1.

съм запознат с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програма
за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и съм съгласен
посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от
служители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната
агенция и упълномощени представители на Европейската комисия

2.

информацията в подаденото заявление е вярна

3.

дейностите и разходите, включени в заявлението, не са финансирани по друг
проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма

4.

при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя писмено УО на
ПРСР в срок 5 работни дни

5.

за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно
чл. 313 НК

(Кандидатът е длъжен да отбележи декларираните обстоятелства с отметка в съответното поле)
Дата:
Наименование на кандидата:
Подпис на законния представител и печат:
(подписва се от всички кандидати МИГ в България)
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ХІІ. ФОРМУЛЯР ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ ЗА
СЪТРУДНИЧЕСТВО
1. Основна информация за проекта:
1.1. Заглавие на проекта за сътрудничество
1.2. Основни цели и кратко описание на проекта за
сътрудничество
1.3. Продължителност на дейностите, предвиждани
по проекта за сътрудничество:
1.3.1. Начална дата
1.3.2. Крайна дата
1.4. Общи разходи за целия период на изпълнение на проекта за сътрудничество (в евро):
Разпределение на бюджета на проекта по източници на финансиране:
1.4.1. Общо бюджет
1.4.2. ЕЗФРСР
1.4.3. Публични
1.4.4. Частни
Разпределение на бюджета по партньори:
1.4.5. Общ бюджет на партньора координатор
1.4.6. Партньор 1
1.4.7. Партньор 2
1.4.8. Партньор 3
1.4.9. Партньор 4
1.4.10. Партньор 5
2. Информация за партньорите по сътрудничеството:
2.1. Данни за координиращия партньор:
2.1.1. Официално име на координиращата местна
инициативна група
2.1.2. Име на председателя на МИГ
2.1.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:
2.1.3.1. Име
2.1.3.2. Адрес за контакти
2.1.3.3. Телефон
2.1.3.4. Факс
2.1.3.5. Eлектронна поща
2.1.3.6. Езици говорими/ползвани
2.1.4. Наименование на компетентния докладващ орган,
вкл. лице за контакти
2.2. Данни за партниращата МИГ 1
2.2.1. Официално име на партниращата МИГ
2.2.2. Име на председателя на МИГ
2.2.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:
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2.2.3.1. Име
2.2.3.2. Адрес за контакти
2.2.3.3. Телефон
2.2.3.4. Факс
2.2.3.5. Eлектронна поща
2.2.3.6. Езици говорими/ползвани
2.2.4. Наименование на компетентния докладващ
орган, вкл. лице за контакти
2.2.5. Дата на уведомяване на Комисията
2.2.6. Наименование на компетентния орган за док
ладване, вкл. име на лицето за контакти
2.2.7. Дата на одобрение на проекта
2.3. Данни за партниращата МИГ 2
2.3.1. Официално име на партниращата МИГ
2.3.2. Име на председателя на МИГ
2.3.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:
2.3.3.1. Име
2.3.3.2. Адрес за контакти
2.3.3.3. Телефон
2.3.3.4. Факс
2.3.3.5. Eлектронна поща
2.3.3.6. Езици говорими/ползвани
2.3.4. Наименование на компетентния докладващ орган,
вкл. лице за контакти
2.3.5. Дата на уведомяване на Комисията
2.3.6. Наименование на компетентния орган за док
ладване, вкл. име на лицето за контакти
2.3.7. Дата на одобрение на проекта
2.4. Данни за партниращата МИГ 3
2.4.1. Официално име на партниращата МИГ
2.4.2. Име на председателя на МИГ
2.4.3. Лице за контакти в МИГ за сътрудничество:
2.4.3.1. Име
2.4.3.2. Адрес за контакти
2.4.3.3. Телефон
2.4.3.4. Факс
2.3.3.5. Електронна поща
2.4.3.6. Езици говорими/ползвани
2.4.4. Наименование на компетентния докладващ орган,
вкл. лице за контакти
2.4.5. Дата на уведомяване на Комисията
2.4.6. Наименование на компетентния орган за док
ладване, вкл. име на лицето за контакти
2.4.7. Дата на одобрение на проекта
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Приложение № 4
към чл. 23, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.
За служебно Мярка 421
ползване

Дата на подаване
(ден/месец/година)

Регистрационен номер на
заявлението

Подпис:
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
за подготвителна техническа помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално
сътрудничество“
по Ос 4 – Лидер от  Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
..........................................................................................................................................................................................
1.1. Вид сътрудничество:
Вътрешнотериториално:
Транснационално:
1.2. В каква област е проектът: (напр. туризъм, култура)
ІІ. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
2.1. Наименование на МИГ:
Адрес:
Интернет страница:
2.2. Име на законния представител на МИГ/или упълномощено лице:
2.3. Лице за контакти:
Телефон/факс:
Електронна поща:
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
3.1. Кратко описание на съществуващата в момента ситуация на района/сектора/на проблема:
3.2. Цел на проекта:
3.3. Описание на съответствието на целта на проекта с целите на съответната стратегия за местно
развитие и ПРСР:
3.4. Описание на дейностите по проекта:
3.5. План за действие:
3.6. Период на изпълнение на проекта:
3.7. Описание продуктите/услугите/действията, които се предлагат да бъдат развити чрез финансова
помощ за предварителна подготовка на проект за партньорство:
3.8. Необходимост от разработването на този проект:
3.9. Как работата в партньорство ще помогне за постигането на целите на проекта:
3.10. Описание на очакваните резултати от проекта:
3.11. Детайли за потенциалния партньор:
3.12. Държави, от които ще се търси партньорство, и описание на вида партньор/и, които се търсят:
3.13. Говорими езици – МИГ (в случай на транснационален проект):
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ІV. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА НА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТА НА НИВО МИГ
4.1. Описание на процеса на вземане на решение, как:
– е постигнато съгласие за необходимостта/конкретната полза от сътрудничество
– са определени/идентифицирани партньорите по проекта и местните организатори на сътруд
ничеството
4.2. Наименование на органа, взел решение за одобрението на предложението за проект в партньор
ство – напр. сформиран консултативен съвет към проекта, инициативна група:
4.3. Дата, на която е взето решението:
Име:
Подпис:

Дата:

V. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА
№

Наименование
на дейността

Наименова
ние на раз
хода, свър
зан с изпъл
нението на
съответната
дейност,
посочена в
колона 1

Описание на
разхода

Единица
мярка,
вид

Брой еди
ници

Единична
цена, лв.

Обща сума,
лв.

1

2

3

4

5

6

7

1.
2.
3.
4.
5.
ОБЩО:
Дата:
Подпис:
VІ. ФОРМУЛЯР ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
1. Наименование на кандидата: ………………..........................................................................…………………………………
2. Стойност на проекта: ………………………………………............................................................................…………………...
3. Срок за осъществяване на проекта: ……………....................................................................………………………………
4. Описание на проекта:
4.1. Проектът е за:
транснационално сътрудничество
вътрешнотериториално сътрудничество
4.2. Брой на МИГ, обхванати от проекта ……......................................................................................………………
Наименование на партньора/ите: ..........................................................................................................................
4.3. Географско местоположение на партньора: ..................................................................................................
(страна, регион за развитие, административна област)
4.4. Кратко описание на проекта:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
4.5. Интегрираност на проекта в ПРСР:
Проектът отговаря на целите за подкрепа на мярка ....................... от ПРСР.
Проектът отговаря на условията за подкрепа на мярка ....................... от Регламент
1698/2005 на ЕС.
Друг тип проект.
5. Цели на проекта:

(Моля отбележете целите на проекта)
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6. Дейности по проекта:
(Моля изброете всички дейности по проекта и отбележете точното място на тяхното осъществяване
на българска територия.)
Място на осъществяване*
ЕКАТТЕ
Дейности
МИГ –
бенефициент

Партньор*

1............................
2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

1............................
2. Провеждане на проучвания/изследвания, 2............................
подготовка на документи
3............................

1............................
2............................
3............................

1............................
3. Подготовка на интелектуални продукти 2............................
3............................

1............................
2............................
3............................

1. Обучение/информиране

Стойност на дей
ността
в лв.
Обща

Публичен
принос

4. Техническо обезпечаване изпълнението
на проекта**
5. Оперативно функциониране на офиса ***
6. Друго, опишете:
Общо за всички дейности:
* Моля отбележете ЕКАТТЕ на населените места в България, където ще се осъществяват дейностите;
в случаите на международно сътрудничество колоната „Партньор“ ще остане празна.
** Тук спадат всички разходи, свързани със закупуването на офис оборудване и техника за целите на
проекта.
*** Тук спадат всички разходи за управление на проекта, както и разходи за човешки ресурси по управ
лението му, офис – наеми, режийни, комуникации, транспорт, промоция на проекта и резултатите му и т.н.

7. Физически показатели на проекта:
7.1. Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т. 4.5 по-горе,
моля попълнете физическите показатели на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на
съответната мярка и я приложете към тази форма на мярка 421.
7.2. Ако проектът за сътрудничество е друг тип, моля попълнете следната таблица, като имате пред
вид че под „физически показатели“ се разбира „измерими/проверими физически обекти, създадени или
подобрени вследствие на проекта“ или доклади с изследвания и проучвания за партниращите територии,
планове за развитие, наръчници, помагала, софтуерни продукти (вкл. за осъществяване на постоянна
връзка), инструменти за маркетинг и реклама на териториите, описания на технологични процеси,
подготовка на документация за признаване на традиционни храни, придобиване на патенти и т.н.
7.2.1. Материални обекти:
Физически
показател
1

М.е. Нови Съществуващи*
2

3

4

Обхванати населени места
ЕКАТТЕ*
На територията на МИГ – На територията на МИГ –
бенефициент
партньор
1...........................
2...........................
3...........................
4...........................

1...........................
2...........................
3...........................
4...........................

8. Резултати на проекта:
(Ако проектът отговаря на условията за подкрепа по мярка на ПРСР съгласно т. 4.5 по-горе, моля
попълнете резултатите на проекта съгласно формата за наблюдение и оценка на съответната мярка и
я приложете към тази форма на мярка 421. В допълнение, моля попълнете и следната таблица.)
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Показатели

Брой

Брой производители/предприемачи, които ще се
възползват от интелектуалните продукти
Население, което се възползва от подобрените
услуги (брой лица)
Посетители, които се възползват от продуктите,
услугите
Брой реализирани дейности (изследвания, обу
чения, планове за развитие и др.)
Брой създадени иновативни продукти/услуги в
селските райони
Общ брой създадени работни места
Жени
>25 г.

<25 г.

Мъже
Общо

>25 г.

<25 г.

Общо

Създадена заетост (нетен брой на създадени до
пълнителни работни места на пълен работен ден)
VІІ. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
1. Удостоверение за актуално състояние на кандидата, издадено не по-рано от един
месец от датата на подаване на заявлението за подпомагане, и документ, доказващ
правосубектност на партньора от трета страна

Да

Не

2. Решение на компетентния орган на кандидата за кандидатстване по ПРСР

Да

Не

3. Писмо за изразяване на интерес от потенциален партньор за проекти за подгот
вителна техническа помощ

Да

Не

4. Копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност (ЗДДС), издадено от компетентния орган по приходите, в случай че кан
дидатът е регистриран по ЗДДС

Да

Не

5. Удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите
не по-рано от 1 месец преди датата на кандидатстване

Да

Не

6. Декларация/и към чл. 13, ал. 3, т. 1 съгласно приложение № 5

Да

Не

7. Декларация за нередности съгласно приложение № 6

Да

Не

8. Декларация, подписана от законния представител на партньора, че отговоря на
изискванията на чл. 12, ал. 4 (за заявлението за подпомагане, включващо проект
за сътрудничество с трети страни, се представя)

Да

Не

VІІІ. ДЕКЛАРАЦИИ
С подписването на заявлението за кандидатстване декларирам, че:
1.

съм запознат с правилата за отпускане на финансова помощ по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от Програма
та за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и съм съгласен
посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на място от
служители на Министерството на земеделието и храните, Разплащателната
агенция и упълномощени представители на Европейската комисия

2.

информацията в подаденото заявление е вярна

3.

дейностите и разходите, включени в заявлението, не са финансирани по друг
проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма

4.

при промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя писмено УО на
ПРСР в срок 5 работни дни

5.

за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно
чл. 313 НК
(Кандидатът е длъжен да отбележи декларираните обстоятелства с отметка в съответното поле)
Дата:
Наименование на кандидата:
Подпис на законния представител и печат:
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Приложение № 5
към чл. 23, ал. 2, т. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ 3
по чл. 24, ал. 2, т. 7 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските общности
Долуподписаният/-ата
_____________________________________________________________________________________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН _______________________________________, притежаващ лична карта № ______________________________________,
издадена на ___________________________________ от МВР – гр. ____________________________________________________ ,
(дата на издаване)
(място на издаване)
адрес: _____________________________________________________________________________________________________________ ,
(постоянен адрес)
в качеството си на _________________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на _____________________________________________________________________________________________________________, вписано
(наименование на кандидата)
в регистър на Окръжен съд ___________________________________________ , № _______________________________________ ,
със седалище _____________________________ и адрес на управление _________________________________________________,
тел.: ______________________, факс: ______________________, БУЛСТАТ ______________________ – кандидат/получател
на помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“:
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност,
ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кре
дитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива
въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компе
тентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дей
ност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или Разплащателната агенция може
да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на
вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на
държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато раз
срочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в
престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси
на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено пре
доставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от Раз
плащателната агенция.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор,
финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни
или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган
и/или Разплащателната агенция до една година от прекратяване на правоотношението, в представля
вания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител
или член на орган на управление или контрол.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно МЗХ и РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
...................... 20 ....... г.

Декларатор:

3
Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/получа
теля. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на
кандидата/получателя, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния
управителен орган.
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Приложение № 6
към чл. 23, ал. 2, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ(1)
Долуподписаният/ата
_____________________________________________________________________________________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ______________________________________ , притежаващ лична карта № _____________________________________ ,
издадена на ___________________________________________ от МВР – гр. ___________________________________________
(дата на издаване)
(място на издаване)
адрес: _____________________________________________________________________________________________________________
(постоянен адрес)
в качеството си на _______________________________________________________________________________________________
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на _________________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд __________________________________________________________________________
№ ________________________________________ , със седалище _________________________________________________ и адрес на
управление _______________________________________________________________________________________________________ ,
тел.: _________________________ , факс: ___________________________, БУЛСТАТ _____________________________________ –
кандидат по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“, декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие
или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на
общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване
или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством
извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията
за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споме
нати в предходната подточка;
– използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА/МЗХ.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите
за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от
следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на Програмата за раз
витие на селските райони 2007 – 2013 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансови
те интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството
на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата: ..........

Подпис на деклариращия: …..............................................……...

(1)
Декларацията се подписва задължително от кандидата – от представляващия и управляващите кан
дидата. Декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на
кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен
орган. За кандидати общини – само от кмета на общината.
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Приложение № 7
към чл. 25, ал. 1, т. 2
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
Макси
мален
брой
точки

Критерии
1. Качество на проекта:

75

1.1. Приложимост и степен на готов
ност на проекта

15

1.2. Иновативност на предложения
подход

20

1.3. Ползи от партньорството и видими
ползи за селския район

20

1.4. Качество на плана за действие

10

1.5. Устойчивост и ефективност на
разходите

10

2. Качество на партньорството:

20

2.1. Ниво на участие и отговорности
на партньорите

10

2.2. Управленски капацитет и профе
сионална компетентност за прилагане
на проекта

10

3. Брой участващи МИГ с приори
тет на проекти, въвличащи повече
от 2 български МИГ и/или повече
от една МИГ от друга страна членка

5

Приложение № 8
към чл. 30, ал. 1
ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на за
конния представител на получателя/ите.
3. Копие от документ за самоличност на ли
цето, което е упълномощено да подаде заявката
за плащане.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично
от законния представител на получателя/ите на
помощта.
5. Удостоверение от ТД на НАП, че получате
лят/ите на помощта няма просрочени задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоста
вянето му (документът се представя в оригинал,
нотариално заверено копие или заверено копие
от получателя на помощта).
6. Удостоверение за актуално състояние, изда
дено не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – представя се от всеки от получателите на
помощта.
7. Удостоверение, издадено от съответния ок
ръжен съд, че получателят не е в процедура по
ликвидация, не е обявен в несъстоятелност или
не е в открито производство по несъстоятелност,
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издадено не по-рано от 1 месец преди датата на
подаване на заявката за плащане.
8. Свидетелство за съдимост – от представля
ващия кандидата и от членовете на управителния
им орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, издадено не по-рано от 1 месец пре
ди предоставянето му – оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от полу
чателя на помощта. Когато за някое от лицата
свидетелството за съдимост подлежи на издаване
от чуждестранен орган, същото се представя в
легализиран превод – оригинал или копие, заве
рено от получателя на помощта – представят се
от всеки от получателите на помощта.
9. Декларация/и към чл. 13, ал. 3, т. 1 съгласно
приложение № 5 от представляващия кандидата и
от членовете на управителния им орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, за всеки
от получателите на помощта.
10. Декларация за нередности – от представ
ляващия кандидата и от членовете на управи
телния им орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, за всеки от получателите на
помощта.
11. Документ от съответната търговска банка,
удостоверяващ, че титуляр по посочената бан
кова сметка е съответното юридическо лице с
нестопанска цел – за всеки от получателите на
помощта.
12. Банкова гаранция в съответствие с изис
кванията по чл. 11, ал. 5 или запис на заповед,
издадена от публичноправен орган в полза на
Разплащателната агенция, в размер 110 % от
стойността на заявеното авансово плащане за
срока на изпълнение на договора, удължен с
шест месеца.
13. Решение от компетентния орган за одоб
ряване на запис на заповед.

Приложение № 9
към чл. 31, ал. 2
ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ РЕАЛНО ИЗВЪР
ШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ МИГ
І. Проекти по подготвителна техническа помощ
за установяването на партньорства и подготовката
на съвместен проект:
1. предпроектни проучвания, проучване на
пазара, изследвания:
1.1. договори;
1.2. доклад за извършената работа и копие на
извършеното проучване или изследване;
1.3. приемно-предавателен протокол;
2. техническо планиране (разработване на
съвместни планове за действие и др.):
2.1. договори;
2.2. доклад за извършената работа и копие на
плана за действие и др.;
2.3. приемно-предавателен протокол;
3. провеждане на партньорски срещи и засе
дания за планиране:
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3.1. договори;
3.2. доклад за извършената работа;
3.3. приемно-предавателен протокол;
3.4. списъци на участниците, съдържащи име
и фамилия, адрес, телефон и електронна поща
за контакти, наименование на организацията/
институцията, която представляват, и подпис на
участника;
3.5. детайлна програма на срещите и засе
данията;
3.6. протоколи от срещите и заседанията;
4. документи относно избора на изпълнител
за реализираните дейности (оферти и процедури);
5. разработен проект за изпълнение на съв
местни дейности.
ІІ. Проекти за изпълнение на съвместни
действия, свързани със:
1. развитието на съвместен продукт/услуга,
вкл. разходи за материални и нематериални
инвестиции;
1.1. договор за доставка;
1.2. приемно-предавателни протоколи между
доставчик и получател на стоката/услугата;
1.3. протокол за приемане, подписан от закон
ния представител на МИГ или упълномощено
от него лице;
1.4. снимки;
1.5. договор за услуга;
1.6. доклад за извършената работа;
1.7. приемно-предавателен протокол;
1.8. граждански договор;
2. изследвания и пазарни проучвания, директно
свързани със съвместното действие:
2.1. договор за услуга;
2.2. доклад за извършената работа;
2.3. приемно-предавателен протокол;
2.4. граждански договор;
2.5. диск или разпечатка на проучването;
3. реализирането на промоционални и марке
тингови кампании;
4. организирането на обучения, семинари,
мероприятия и срещи:
4.1. договори;
4.2. доклад за извършената работа;
4.3. приемно-предавателен протокол;
4.4. списъци на участниците, съдържащи име
и фамилия, адрес, телефон и електронна поща
за контакти, наименование на организацията/
институцията, която представляват, и подпис на
участника;
4.5. копия от презентации, материали, лекции,
които са използвани в рамките на дейността;
учебна програма;
4.6. копие от пакета материали за участниците;
учебни материали;
4.7. формуляри за обратна връзка, съдържащи
оценка и препоръки от участниците; формуляри
за оценка на обучението от участниците;
4.8. копия от удостоверения;
4.9. доклад за обучението и обобщение на
формулярите за обратна връзка;
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4.10. публикации в пресата или обявления;
4.11. снимки от мероприятието;
5. общи публикации:
5.1. копия на договор/и;
5.2. приемно-предавателен протокол;
5.3. екземпляр от публикацията или изданието,
където е публикувана, в оригинал;
6. създаването и управлението на обща струк
тура по проекта:
6.1. договори;
6.2. доклад за извършената работа;
6.3. приемно-предавателен протокол;
6.4. решение за регистрация;
7. координация на дейностите по проекта:
7.1. граждански договори;
7.2. справка за изплатените възнаграждения
и осигуровки по граждански договори;
7.3. приемно-предавателен протокол за извър
шена работа по граждански договори;
7.4. доклад за извършената работа по граж
дански договор;
8. документи относно избора на изпълнител
за реализираните дейности (оферти и процедури).

Приложение № 10
към чл. 32, ал. 1
ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО И ОКОНЧА�
ТЕЛНО ПЛАЩАНЕ
1. Заявка за плащане (по образец).
2. Копие от документ за самоличност на за
конния представител на получателя/ите.
3. Копие от документ за самоличност на ли
цето, което е упълномощено да подаде заявката
за плащане.
4. Нотариално заверено изрично пълномощно, в
случай че документите не се подават от законния
представител на получателя на помощта съгласно
сключения договор или решение на управителния
орган на юридическото лице за упълномощаване.
5. Удостоверение за актуално състояние на
получателя/ите, издадено/и не по-рано от 1 месец
от датата на подаване на заявката за плащане.
6. Удостоверение, издадено от съответния ок
ръжен съд, че получателят не е в процедура по
ликвидация, не е обявен в несъстоятелност или
не е в открито производство по несъстоятелност,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата на
подаване на заявката за плащане.
7. Удостоверение от ТД на НАП за липса на
изискуеми публични задължения към държавата
на получателите на помощта, издадено не по-рано
от 1 месец преди датата на подаване на заявката
за плащане.
8. Копие от удостоверение за регистрация по
ДДС или декларация по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Разплащателната
агенция (в случай че получателят няма регис
трация по ЗДДС), че получателят/ите няма да
упражни/ят правото си на данъчен кредит за
активи и услуги, финансирани по ПРСР.
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9. Счетоводен баланс на получателите на
помощта за предходната година и към датата на
подаване на заявката за плащане.
10. Отчет за приходите и разходите на полу
чателите на помощта за предходната година и
към датата на подаване на заявката за плащане.
11. Справка за дълготрайните активи към сче
товодния баланс на получателите на помощта за
предходната година и към датата на подаване на
заявката за плащане (в случай на кандидатстване
за разходи за дълготрайни активи).
12. Копие от инвентарна книга или разпе
чатка от счетоводната система на получателите
на помощта, доказваща заприхождаването на
финансирания актив (в случай на кандидатстване
за разходи за дълготрайни активи).
13. Декларация/и от получателя/ите на помощ
та за наличие или липса на двойно финансиране
за същите разходи по други национални и/или
европейски програми (по образец).
14. Договори с доставчиците/изпълнителите
на услуги/строително-монтажни работи/достав
ки заедно с подробна количествено-стойностна
сметка за всеки вид разход и детайлно описание
на техническите характеристики на обекта на
инвестицията.
15. Първични счетоводни документи (напр.
факту ри, разходооправдателни документи за
извършени транспортни разходи), доказващи
извършените разходи.
16. Заповед за командироване с попълнен
доклад за извършената работа и отчет на извър
шените разходи (в случай на разходи за пътни,
дневни и квартирни в страната и в чужбина
съгласно Наредбата за командировките в стра
ната и Наредбата за служебните командировки
и специализациите в чужбина).
17. Платежен документ (платежно нареждане,
прикрепено към всяка фактура, разходен касов
ордер за изплатени дневни възнаграждения в
случай на разходи за командировки в страната и
в чужбина, касова бележка/квитанция за платени
държавни и нотариални такси за регистрация
на общи структури и за извършени транспортни
разходи), който да доказва плащане от страна
на получателя.
18. Пълно банково извлечение от деня на
извършване на плащането, доказващо плащане
от страна на получателя на помощта (за всички
разходи, извършени по банков път).
19. Приемно-предавателен протокол между дос
тавчика/изпълнителя и получателя на помощта.
20. Копие от лиценз и/или разрешително за
упражняване на дейността в зависимост от вида
подпомагана дейност (когато се изисква съгласно
българското законодателство).
21. Документ от съответната търговска банка,
удостоверяващ, че титуляр по посочената бан
кова сметка е съответното юридическо лице с
нестопанска цел – за всеки от получателите на
помощта.
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22. Договори (трудови или граждански), до
клад за извършената работа, приемно-предава
телен протокол, сметки за изплатени суми или
фактури по граждански договори, ведомости за
изплатена работна заплата (за лицата по трудов
договор), справка за изплатените възнаграждения
и осигуровки, платежни нареждания за платени
възнаграждения, за внесени данъци и осигуровки
и банково извлечение.
Специфични документи според предмета на
инвестицията:
1. Закупуване на машини, съоръжения, обо
рудване, включително и компютърен софтуер,
свързани с развитието на съвместен продукт/
услуга и закупуване на офис оборудване и офис
техника, включително компютърен софтуер за
създаването и управлението на обща структура:
1.1. Декларация от всеки доставчик, че ак
тивите – предмет на инвестицията, не са втора
употреба.
1.2. Застрахователна полица за всички активи,
предмет на инвестицията, в полза на Разпла
щателната агенция, валидна за срок минимум
12 месеца.
1.3. Платежно нареждане за изцяло платена
застрахователна премия за срока на застраховката,
придружено от пълно дневно банково извлечение.
1.4. Протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия (образец № 17
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.) в случаите,
когато се изисква съгласно действащата норма
тивна уредба.
2. Изграждане, реконструкция или подобре
ние (включително разходите по събаряне на
съществуващи стари и изостанали в техноло
гично отношение сгради) на сгради за целите
на проекта, свързани с развитието на съвместен
продукт/услуга:
2.1. Актове и протоколи, съставяни по време на
строителството съгласно Наредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
2.2. Обобщен приемно-предавателен протокол
между получателя на помощта и изпълнителя за
всички видове изпълнени и приети строителномонтажни работи.
3. Придобиване на патентни права и лицензии
във връзка с разработването на нови продукти
и услуги:
3.1. Копие от издаден от Патентното ведом
ство патент, който е предмет на закупуване от
получателя на помощта.
3.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното
ведомство, или друг документ, удостоверяващ
правото на ползване на патент от получателя
на помощта, за срок не по-малък от 5 години
от датата на подписване на договора с Разпла
щателната агенция и МЗХ с описани финансови
условия.
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Приложение № 11
към чл. 37, ал. 3, т. 1

(дата)
(име и адрес на кандидата)

(име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА
Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е
по-подробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. Име и адрес на оферента.
2. Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване.
3. Цена, включваща и описание на ДДС.
4. Валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде пред
ставена на официална бланка на представляваното от Вас дружество, подписана, подпечатана и да ни
бъде изпратена или доставена лично.
Подпис ................................................
(печат) (име на кандидата)

Приложение № 12
към чл. 38
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙ�
НОСТТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
ПО ОС 4 „ЛИДЕР“
1. Получателят на финансовата помощ поста
вя в адреса на управлението си на видно място
трайна пояснителна табела с информация за
подпомагане на дейността му от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР).
2. Табелата по т. 1 съдържа:
– наименованието на МИГ, която се подпомага;
– знамето на Европейския съюз с пояснение
за неговата роля;
– националното знаме на Република България;
– както и думите: „Европейски земеделски
фонд за развитие на селските райони: Европа
инвестира в селските райони“;
– табелата съдържа и логото на Лидер:

3. Информацията по т. 2 заема не по-малко
от 25 % от табелата.
4. Знамето на Европейския съюз се изобразява
върху табела с правоъгълна форма, на син или
бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито вър
хове не се докосват и образуващи кръг, съгласно
описанието по-долу.

5. Техническите изисквания към информаци
ята във връзка с оповестяване на подпомагането
на дейността от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони се определят
съгласно Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от
Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от
15 декември 2006 г., определящ подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г.
на Съвета.
8555
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 17 август 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, и За
повед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила план
за земеразделяне на землището на гр. Мартен,
община Русе, област Русе, за имоти № 000075,
000078, 000080, 000086, 000097, 000113, 000115,
000117, 000119, 000173, 000355, 080002, 080003 и
080004 с обща площ на преработката 14,936 дка.
Заповедта да се доведе до знанието на дирек
тора на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе,
и началника на Общинска служба по земеде
лие – Русе, за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта въз
лагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
8607

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-2161
от 29 август 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл.110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 6 и 12 ЗУТ, предвид
обстоятелството, че проектът за подробен устрой
ствен план – парцеларен план обхваща територия,
попадаща в повече от една област, одобрено от
заместник-министъра на регионалното разви
тие и благоустройството техническо задание
за проектиране на подробен устройствен план;
възлагане от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, съгласувано със
становище № ИАГ-34140 от 13.10.2011 г. на Из
пълнителна агенция по горите; Решение № 8.14
от 30.05.2012 г. на Общинския съвет – гр. Сун
гурларе, и Решение № 22 от 23.12.2011 г. на Об
щинския съвет – гр. Котел; Решение № КЗЗ-09
от 11.05.2012 г. на Комисията за земеделските
земи за утвърждаване на трасе и площадки
на шахти за проектиране в земеделски земи;
писма на Изпълнителна агенция по горите рег.
индекс № ИАГ-7794 от 28.02.2012 г., писмо изх.
№ 04-00-1757 от 28.06.2012 г. на Министерството
на културата и № 0401-127-(5) от 2.07.2012 г. на
Националния институт за недвижимо културно

наследство, съгласуване на Басейнова дирекция
за управление на водите в Черноморски район
№ 04-01-4124(7) от 29.06.2012 г. и № 04-01-4124(2)
от 27.12.2011 г. и на Басейнова дирекция за уп
равление на водите Източнобеломорски район
с център Пловдив № РД-11-111 и КД-06-195 от
29.06.2012 г.; Решение № ЕО-2 от 17.01.2012 г. на
Министерството на околната среда и водите; съ
гласуване с Министерството на здравеопазването с
писмо № УС-00-3 от 25.06.2012 г., Министерството
на отбраната с писмо № 14-00-289 от 17.07.2012 г.,
Министерството на вътрешните работи, Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – София, № ПО-5489 от 21.06.2012 г.,
съгласуване със заинтересуваните експлоатаци
онни дружества – Държавно предприятие „Наци
онална компания железопътна инфраструктура“
с № ЖИ-11761 от 13.06.2012 г., Областно пътно
управление Сливен с № ПТР-11-327 от 13.03.2012 г.
и Областно пътно управление Бургас с № 373 от
15.03.2012 г., „Булгаргаз“ – ЕАД, с № БГ-24-00-1426
от 4.07.2011 г., „ЕВН България Електроразпреде
ление“ – АД, с протоколи на КЕЦ Сливен № 6
от 29.07.2011 г. и КЕЦ Карнобат и писмо № 57163
от 27.07.2012 г., „Напоителни с-ми“ – ЕАД, клон
Средна Тунджа с № РД-02-131 от 20.02.2012 г. и
„Напоителни с-ми“ – ЕАД, клон Черно море, с
№ 1049 от 23.03.2012 г., „Виваком – „Българска
телекомуникационна компания“ – АД, с № 0400-223 от 29.07.2011 г., „Водоснабдяване и кана
лизация“ – ЕАД – Бургас, и „Водоснабдяване
и канализация – Сливен“ – ООД, протоколи
от проведено обществено обсъждане в община
Сунгурларе от 8.05.2012 г. и в община Котел на
30.07.2012 г., решения на протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ,
отразени в протокол № УТ-01-02-21 от 2.07.2012 г.,
и Заповед № РД-02-14-495 от 1.03.2012 г., т. 14, одо
брявам подробен устройствен план – парцеларeн
план за обект: „Проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект: „Довеждащ
водопровод за водоснабдяване на с. Черница,
гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен,
с. Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село“,
включително на отклонения до напорни резер
воари: с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци
в участъка от довеждащия водопровод до строи
телните граници на с. Славянци, намиращи се на
територията на землищата на с. Климаш, с. Ло
зарево, с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци
и с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, и
отклонения до напорни резервоари: с. Пъдарево,
с. Мокрен в участъка извън строителните граници
на с. Мокрен, и отклонения за Полеви учебен по
лигон „Ново село“, в т. ч.: отклонение до напорен
резервоар на Военно формирование 32450 Мокрен
(Полигон „Ново село“ – съществуващ, българска
база) и отклонение до точка на присъединяване
за Зона 1 – Предна оперативна база (Военна база
„Ново село“), намиращи се на територията на
землищата на с. Пъдарево и с. Мокрен, община
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Котел, област Сливен, съгласно приетите текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок след обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
8646

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 790
от 24 юли 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и туризма и на ней
ната администрация, решение на Комисията
за защита на потребителите, протокол № 23
от заседание, проведено на 5.06.2012 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожа
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, протоколи от изпит
ване № 6674; 6675; 6676; 6677; 6678 от 1.06.2012 г.
и експертно мнение от 4.06.2012 г., издадени от
Изпитвателен център „Алми тест“ – ООД, София,
установяващи и в петте чифта дамски домашни
чехли в различни разцветки с код 59 RO-107,
страна на произход Китай, с щампа на гуменото
ходило за размера и XIUXIAN, предлагащи се
в единични целофанови опаковки (с описание
и снимков материал, публикувани на интернет
страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговарят
на изискванията за безопасност за съдържание
на диметилфумарат в концентрация, по-висока
от 0,1 mg/kg, съгласно Наредбата за забрана на
пускането и предлагането на пазара на стоки,
които съдържат диметилфумарат, приета с ПМС
№ 110 от 12.05.2009 г., в сила от 19.05.2009 г.,
поради което стоките са опасни за здравето на
потребителите, нареждам:
1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на па
зара на дамски домашни чехли с код 59 RO-107,
страна на произход Китай, на гументото ходило
има щампа с размера на чехлите и XIUXIAN,
предлагащи се в единични целофанови опаков
ки, от чехлите има 5 разцветки на текстилната
част, както следва: 1. червен цвят, горната част
е на бели цветчета с жълта точка в средата; 2.
розов цвят, горната част е на бели цветчета с
жълта точка в средата; 3. син цвят, горната част
е на бели цветчета – еделвайс с жълта точка в
средата; 4. лилав цвят, горната част е на бели
цветчета – еделвайс с жълта точка в средата, и 5.
червен цвят, горната част е на цветчета в различни
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цветове – оранжев, син, зелен и розов, с жълта
точка в средата, представляващи сериозен риск
за здравето и безопасността на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибу
торите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребите
лите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, иззем
ване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
В. Златев
8518

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 15.24
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 128, ал. 13 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 042001 по
КВС на землище гр. Аксаково, община Аксако
во, област Варна, с цел изграждане на търговски
комплекс и мотел, така както е указано на ситу
ацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини
и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Пп; Пл. – 40 – 80 %; Кинт. – 1,0 – 2,5;
Озел. – 20 – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8631
РЕШЕНИЕ № 15.25
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ак
саково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 010091 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
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указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи с
показатели: Устр. зона – Жм; Е/H – <3(<10);
Пл. – <40 %; Кинт. – <0,8; Озел. – >30 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8632
РЕШЕНИЕ № 15.26
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ак
саково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 010247 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на административна и
офис сграда, така както е указано на ситуаци
ята в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини
и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Пп; Пл. – 40 – 80 %; Кинт. – 1,0 – 2,5;
Озел. – 20 – 40 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8633
РЕШЕНИЕ № 15.27
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ак
саково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 020056 по
КВС на землище с. Любен Каравелово, община
Аксаково, област Варна, с цел отреждането на
имота за изграждане на фотоволтаична централа,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и над
писи с показатели: Устр. зона – Пч; Пл. – 80 %;
Кинт. – 2,5; Озел. – 20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8634
РЕШЕНИЕ № 15.30
от 11 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ак
саково, реши:
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Одобрява изменението на действащия под
робен устройствен план – план за регулация и
застрояване за поземлени имоти 149005, 149013
и 149006 (от които е образуван ПИ № 149015) по
КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общи
на Аксаково, област Варна, с цел обособяване
на шест нови имота и изграждане на къща за
настаняване на гости, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени,
сини, зелени и черни линии и надписи с показате
ли: Устр. зона – Жм; Е/H – ≤3(≤10); Пл. – 60 %;
Кинт. – 1,2; Озел. – 30 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Админи
стративния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
8635

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 19-115
от 2 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Бяла, одобрява подробен устройствен
план – план за регулация за части от квартали
248, 251, 253, 254, 255, 256 в местности Аян Плай
и „Чайка/Св. Атанас“ – гр. Бяла, област Варна.
Председател:
С. Кирова
8608

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 351
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 334 от 19.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние
и начални цени за продажба на общински не
жилищни имоти, както следва: за незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.512.109
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
1370 кв. м, за който имот е отреден УПИ ХІІ – „За
производствени и складови дейности“, от кв. 170
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Гаров ра
йон – 57 440 лв., в която не е включена стойност
та на дължимия ДДС; за незастроен поземлен
имот с идентификатор 10447. 512.110 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 6685 кв. м, за
който имот е отреден УПИ VІІІ – „За сервизна
работилница на МВР“, от кв. 170 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Гаров район – 274 560 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС. Сделките се облагат с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на всеки
един от посочените в т. 1 обособени обекти чрез
публичен търг с явно наддаване, при стъпка на
наддаване, както следва: за незастроен поземлен
имот с идентификатор 10447.512.109 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 1370 кв. м,
за който имот е отреден УПИ ХІІ – „За про
изводствени и складови дейности“, от кв. 170
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Гаров
район – 5700 лв.; за незастроен поземлен имот
с идентификатор № 10447. 512.110 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 6685 кв. м, за
който имот е отреден УПИ VІІІ – „За сервизна
работилница на МВР“, от кв. 170 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Гаров район – 27 400 лв.
3. Търговете за продажба на всеки един от
посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат
при следните условия: дата на търга – на 21-вия
ден след датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – голямата зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за привати
зация, стая 419 на общината, след представяне в
агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандида
тите да внесат депозит, както следва: за незастроен
поземлен имот с идентификатор 10447.512.109
по К К К Р на г р. Велико Търново, цели ят с
площ 1370 кв. м, за който имот е отреден УПИ
ХІІ – „За производствени и складови дейности“,
от кв. 170 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Гаров район – 17 200 лв.; за незастроен поземлен
имот с идентификатор 10447.512.110 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 6685 кв. м, за
който имот е отреден УПИ VІІІ – „За сервизна
работилница на МВР“, от кв. 170 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Гаров район – 82 300 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорените цени заедно
с дължимия ДДС и сключването на договори
за продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит да се заплати в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
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За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца, считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купу
вачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни тър
гове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение.
Председател:
Н. Ашиков
8648
РЕШЕНИЕ № 352
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 336 от 19.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние за
продажба на общински нежилищен имот във
Велико Търново, Промишлена зона „Дълга лъка“,
представляващ незастроен поземлен имот с иден
тификатор 10447.517.192 по КККР на гр. Велико
Търново, целият с площ 681 кв. м, за който имот
е отреден УПИ ХХХІІ-25 – „За производственоскладови дейности“, от стр. кв. 572 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново и определя начална цена
за същия в размер 48 350 лв., в която не е вклю
чена стойността на дължимия ДДС. Сделката се
облага с ДДС.
2. За посочения в т. 1 обект да се проведе търг
с явно наддаване при стъпка в размер 4800 лв.
над определената начална цена.
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3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация се получава от кандидатите за
участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне
на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидати
те следва да внесат депозит в размер 14 500 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба на обекта да се извърши в 30-дневен
срок от датата на решението за определяне на
купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разликата между догово
рената цена и внесения депозит да се заплати в
левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50
на Общинската агенция за приватизация, при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни сред
ства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купу
вачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
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9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
8649
РЕШЕНИЕ № 353
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 284 от 21.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Велико Търново, Общинският съ
вет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на обособени части от
имуществото на „Инвестстрой – 92“ – ЕООД, Ве
лико Търново, представляващи обособени обекти
от сгради, построени в поземлен имот с идентифи
катор 10447. 502.189 и с административен адрес ул.
Н. Габровски 78, Велико Търново, както следва:
за ресторант, с идентификатор 10447.502.189.6.4
съгласно КККР на гр. Велико Търново заедно с
8,4584 % ид. части от общите части на сграда с
идентификатор 10447.502.189.2, 33,2165 % ид. час
ти от общите части на сграда с идентификатор
10447.502.189.3, 18,8988 % ид. части от общите
части на сграда с идентификатор 10447.502.189.6;
9,6430 % ид. части от общо ползвани площи на
сграда с идентификатор 10447.502.189.2 и 1,7225 %
ид. части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 – 299 700 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС; за
гараж с идентификатор 10447.502.189.1.1 съгласно
КККР на гр. Велико Търново заедно с 20 % ид.
части от общите части на сградата и 1,4116 %
ид. части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 – 9240 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС; за
гараж с идентификатор 10447.502.189.1.2 съгласно
КККР на гр. Велико Търново заедно с 20 % ид.
части от общите части на сградата и 1,4116 %
ид. части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 – 9100 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС.
Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на всеки един от
посочените в т. 1 обособени обекти чрез публичен
търг с явно наддаване при стъпка на наддаване,
както следва: за ресторант с идентификатор
10447.502.189.6.4 съгласно КККР на гр. Велико
Търново, заедно с 8,4584 % ид. части от общите
части на сграда с идентификатор 10447.502.189.2,
33,2165 % ид. ч. от общите части на сграда с
идентификатор 10447.502.189.3, 18,8988 % ид. ч.
от общите части на сграда с идентификатор
10447.502.189.6; 9,6430 % ид. ч. от общо ползвани
площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2
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и 1,7225 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189 – 14 900 лв.; за
гараж с идентификатор 10447.502.189. 1.1 съглас
но КККР на гр. Велико Търново заедно с 20 %
ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 %
ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 – 900 лв.; за гараж
с идентификатор 10447.502.189.1.2 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно с 20 % ид. ч. от
общите части на сградата и 1,4116 % ид. ч. от
правото на собственост върху ПИ с идентифи
катор 10447.502.189 – 900 лв.
3. Търговете за продажба на всеки един от
посочените в т. 1 обособени обекти да се проведат
при следните условия: дата на търга – на 28-ия
ден след датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – голямата зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да
се получава от Общинската агенция за привати
зация, стая 419 на общината, след представяне в
агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандида
тите да внесат депозит, както следва: за ресторант
с идентификатор 10447.502.189.6.4 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно с 8,4584 % ид. час
ти от общите части на сграда с идентификатор
10447.502.189.2, 33,2165 % ид. ч. от общите части на
сграда с идентификатор 10447.502.189.3, 18,8988 %
ид. ч. от общите части на сграда с идентификатор
10447.502.189.6; 9,6430 % ид. ч. от общо ползвани
площи на сграда с идентификатор 10447.502.189.2
и 1,7225 % ид. ч. от правото на собственост върху
ПИ с идентификатор 10447.502.189 – 89 900 лв.; за
гараж с идентификатор 10447.502. 189.1.1 съглас
но КККР на гр. Велико Търново заедно с 20 %
ид. ч. от общите части на сградата и 1,4116 %
ид. ч. от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502. 189 – 2700 лв.; за гараж
с идентификатор 10447.502.189.1.2 съгласно КККР
на гр. Велико Търново заедно с 20 % ид. ч. от
общите части на сградата и 1,4116 % ид. ч. от
правото на собственост върху ПИ с идентифи
катор 10447.502.189 – 2700 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорените цени заедно
с дължимия ДДС и сключването на договори
за продажба да се извърши в 30-дневен срок от
датата на заповедта за определяне на купувач.
Дължимата сума заедно с начисления ДДС и
представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит да се заплати в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на
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Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купу
вачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни тър
гове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
8650
РЕШЕНИЕ № 354
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 335 от
19.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Велико
Търново, Общинският съвет – гр. Велико Тър
ново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние
за продажба на общински нежилищен имот в
с. Ветринци, представляващ застроен УПИ VІІ от
кв. 34, с площ 600 кв. м заедно с построена в него
сграда (старо кметство) със ЗП 74 кв. м и опре
деля начална цена за същия в размер 12 132 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС. Сделката се облага частично с ДДС.
2. За посочения в т. 1 обект да се проведе търг
с явно наддаване при стъпка в размер 600 лв. над
определената начална цена.
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3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG93
SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация се получава от кандидатите за
участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне
на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандида
тите следва да внесат депозит в размер 3600 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на послед
ния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Об
щинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена заедно
с дължимия ДДС и сключването на договор за
продажба на обекта да се извърши в 30-дневен
срок от датата на решението за определяне на
купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС и представляваща разликата между дого
ворената цена и внесения депозит да се заплати
в левове по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614
50 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни сред
ства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купу
вачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
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9. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на съответния
търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
датата за съответния повторен търг при условията
на това решение.
Председател:
Н. Ашиков
8651

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 373
от 26 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 30, ал. 3
ППЗОЗЗ и Решение КЗЗ-2 от 10.05.2012 г. на коми
сията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ към Областната
дирекция „Земеделие“ – Хасково, Общинският
съвет – Димитровград, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване ведно с парцеларни планове и
специализирани устройствени схеми за трасета
на външни ел. и ВиК връзки с комуникацион
но-транспортен план на поземлен имот с иден
тификатор 21052.338.35, местност Герен дору, по
кадастралната карта на Димитровград във връзка
с процедура по преотреждане на земеделската
земя с цел изграждане на склад за селскосто
пански инвентар.
2. Дава съгласие да бъде променено предназ
начението на част от полски път в местен път
с проектен идентификатор 21052.335.8а с площ
603,29 кв. м за осигуряване на пътен достъп
до имота, както и прокарването на трасетата
за външно водопроводно и електрозахранване
през общински полски път с идентификатор
21052.335.8, така както е показано в графичната
част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Об
щина Димитровград пред Административния
съд – Хасково.
Председател:
Ст. Димитров
8636

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 176
от 31 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и
чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и глава пета, раздел трети
от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 102 от 24.04.2012 г. и реше
ние на СУОФПИСК от 4.07.2012 г. Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. Открива процедура за приватизация на
имот: самостоятелен обект с идентификатор
43952.506.1009.1.5, представляващ втори етаж от
4-етажна административна сграда 1 в Ловеч, ул.
Търговска 52, разположена в поземлен имот с
идентификатор 43952.506.1009 по кадастралната
карта на гр. Ловеч в УПИ Х-1009, 1012 в кв. 39
по ПУП – ПРЗ на гр. Ловеч със застроена площ
427 кв. м, състоящ се от търговска зала, два
склада, две тоалетни, коридор и фоайе, ведно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж
при граници на имота – самостоятелни обек
ти с идентификатори: на същия етаж: няма;
под обекта: 43952.506.1009.1.4, 43952.506.1009.1.3,
43952.506.1009.1.1 и 43952.506.1009.1.2; над обекта:
43952.506.1009.1.6, чрез провеждане на публично
оповестен конкурс на един етап.
2. Приема анализа на правното състояние на
обекта по т. 1.
3. Приема за приватизационна оценка на имота
по т. 1 приватизационната оценка, изготвена от ЕТ
„ЕВГ – М – Гатю Нанков“ – Ловеч, на стойност
левовата равностойност на 105 786 евро без ДДС.
4. Продажбата на обекта да се извърши, както
следва:
4.1. Минимална конкурсна цена в размер ле
вовата равностойност на 105 786 евро без ДДС.
4.2. Конкурсната документация на стойност
1000 лв. се закупува в Община Ловеч, стая 318,
и се заплаща в брой в касата на Община Ловеч,
ул. Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.
4.3. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е 20 дни от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4.4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице.
В случай че документацията се закупува от
името на друго лице, се представя пълномощно,
изготвено в писмена форма с нотариална заверка
на подписа.
4.5. В срок до 24 дни от обнародване на реше
нието в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация, могат да отправят пис
мени искания до конкурсната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса. Разясненията по предходното изречение
се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили конкурсна документация.
4.6. Депозитът за участие – парична вноска в
размер 21 000 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в конкурсната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на офертата.
4.7. Лицата, получили сертификат за регистра
ция и внесли депозит за участие в конкурса, имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
4.8. Офертите на участниците в конкурса се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на
решението в „Държавен вестник“. Изпращане на
офертите по пощенски път не се допуска.

ВЕСТНИК
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5. Критерии и условия за провеждане на пуб
лично оповестения конкурс на един етап:
5.1. Размерът на покупната цена на обекта
да не е по-нисък от левовата равностойност на
105 786 евро. Стойността се изплаща в левовата
равностойност на еврото и върху нея се начис
лява ДДС.
5.2. Предложение за инвестиционна програма
и срок за развитие на обекта.
5.3. Купувачът се задължава да не прехвърля
собствеността върху имота, както и да не прех
върля на трето лице правата и задълженията,
произтичащи от договора за приватизация, в
срок 3 години.
5.4. При неизпълнение на клаузите и задъл
жителните условия по договора за приватизация
купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от
покупната цена на обекта, предмет на конкурса.
5.5. Финансов критерий – най-висока предло
жена цена – оценка до 80 точки.
5.6. Технически критерий – програма за раз
витие на обекта в срок до 3 години – оценка до
20 точки, които включват:
– предлаган размер на инвестициите относно
въвеждане на обекта в експлоатация – оценка
до 10 точки;
– срок и начин на извършване на инвестици
ите – оценка до 10 точки.
6. Възлага на кмета на общината организира
нето на конкурса, изготвянето и утвърждаването
на документацията съгласно Наредбата за търго
вете и конкурсите и назначаването на комисия
за провеждане на конкурса.
7. Възлага на комисията след приключване
на процедурата по конкурса да внесе доклад в
Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на
спечелилия конкурса участник.
8. Възлага на кмета на общината подписването
на приватизационния договор със спечелилия
конкурса участник.
Председател:
К. Маринова
8612

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 181
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Мездра, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ № 010041, местност Моста, в землището на
гр. Мездра, област Враца, от който се образуват:
а. Новообразуван имот № 010043 с площ
600 кв. м с предложено отреждане „За паркинг
и гаражи“ и промяна предназначението на зе
меделската земя.
б. Новообразуван имот № 010044 с площ
2000 кв. м – без смяна на предназначението.
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ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ по реда и
условията на АПК.
Председател:
Д. Дамяновски
8611

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 183
от 23 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 6, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1,
чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите и чл. 8, ал. 9 ЗОС Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
Да се извърши приватизация чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – обособена част (южна) с площ
69,79 кв. м от търговско помещение (бивш кафеклуб) и съответните проценти идеални части от
отстъпено право на строеж върху земята, намира
що се в кв. 143, УПИ І по ПУП на гр. Павликени,
ул. Васил Левски 16, актувано с АОС № 34 от
28.01.1998 г., при граници и съседи на имота: от
изток: ул. В. Левски, от запад – междублоково
пространство, от север – търговско помещение.
Начална тръжна цена – 26 061 лв., предста
вляваща с 15 % намалена пазарната цена.
Стъпка на наддаване – 500 лв.
Депозит за участие в търга – 2600 лв. Депо
зитът се внася по банкова сметка на Община
Павликени: IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC
код UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Пав
ликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
Цена на тръжната документация – 200 лв.,
които се заплащат в брой на касата на Инфор
мационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена.
Тръжната документация се закупува до 12 ч. на
деня, предхождащ деня на провеждане на търга.
Срокът за закупуване на тръжната документация
не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура. Срокът на подаване на
предложението не може да бъде по-кратък от 15
дни от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.

ВЕСТНИК
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Публичният търг ще се проведе на 25-ия ден
след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община
Павликени. При неявяване на кандидати да бъде
проведен повторен търг при същите условия 30 дни
след приключване на първата тръжна процедура.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба.
Утвърждава тръжна документация със съдър
жанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от решението.
Възлага на кмета на общината да назначи
тръжна комисия, която да проведе тръжната
процедура в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да оп
редели със заповед спечелилия търга участник въз
основа на представения от комисията протокол.
Упълномощава кмета на общината да сключи
приватизационния договор за покупко-продажба
със спечелилия публичния търг участник.
Председател:
Д. Дончев
8637

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 416
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 9 на ПК по „Ус
тройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод 20 kV, преминаващ през ПИ
№ 23039.7.293 за външно електрозахранване на
ПИ № 23039.7.446, местност Цареви кладенци в
землището на с. Доспей, община Самоков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общин
ския съвет – гр. Самоков, до Административния
съд – София област.
Председател:
И. Коцева
8613

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 125
от 16 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 ЗУТ
във връзка с постъпило искане с вх. № СП-2742
от 6.06.2012 г. от Мурад Осман Пъдик и Наргиле
Алиева Махрямова Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„ПУП – парцеларен план на инженерната инфра
структура – водопровод от съществуваща водо
мерна шахта в ПИ 23 до ПИ 66002 и ПИ 66004
по КВС на с. Юделник, община Сливо поле“.
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ДЪРЖАВЕН

2. Дава съгласие за преминаване и прокар
ване на водопровод през имоти – общинска
собственост, съгласно трасето на одобрения по
т. 1 ПУП – парцеларен план, както следва: ПИ
№ 000023 – път IV клас, ПИ № 000187 – полски
път, и ПИ № 000189 – пасище, мера.
3. Упълномощава кмета на общината да пред
приеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Салиев
8638
РЕШЕНИЕ № 126
от 16 август 2012 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило
искане с вх. № СП-2725 от 5.06.2012 г. от „Фише
ри 2009“ – ООД, Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„ПУП – парцеларен план на инженерната инфра
структура – отвеждащ и довеждащ тръбопровод
от р. Дунав до УПИ II-1820, кв. 118, с. Ряхово,
община Сливо поле“.
2. За преминаване и прокарване на водопрово
дите през имот с идентификатор 63668.142.22 – гор
ска територия, да се потърси съгласието на
собственика по реда на чл. 192 и 193 ЗУТ.
3. Упълномощава кмета на общината да пред
приеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Салиев
8639
РЕШЕНИЕ № 127
от 16 август 2012 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило
искане с вх. № СП-2724 от 5.06.2012 г. от „Фише
ри 2009“ – ООД, Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„ПУП – парцеларен план на инженерната ин
фраструктура – канализация за отвеждане на
отпадни води от пречиствателно съоръжение
в УПИ I-1818, кв 105, с. Ряхово, община Сливо
поле, до р. Дунав“.
2. За преминаване и прокарване на водопрово
дите през имот с идентификатор 63668.142.22 – гор
ска територия, да се потърси съгласието на
собственика по реда на чл. 192 и 193 ЗУТ.
3. Упълномощава кмета на общината да пред
приеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Салиев
8640

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 128
от 16 август 2012 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило
искане с вх. № СП-2270 от 8.05.2012 г. от Симеон
Тодоров Статев Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация за обект:
„ПУП – план за регулация на ПИ 618, кв. 75, и
изменение на план за улична регулация от о.т.
22 до о.т. 24, с. Борисово, община Сливо поле“.
2. Упълномощава кмета на общината да пред
приеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Салиев
8641
РЕШЕНИЕ № 129
от 16 август 2012 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с постъпило
искане с вх. № СП-2879 от 14.06.2012 г. от Христо
Атанасов Гарвалов Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за застрояване за
обект: „ПУП – план за застрояване на ПИ 111, по
КВС на с. Голямо Враново, община Сливо поле“.
2. Упълномощава кмета на общината да пред
приеме всички необходими правни и фактически
действия, свързани с изпълнение на решението.
Председател:
С. Салиев
8642
812. – Заместник-министърът на регионално�
то развитие и благоустройството на основание
чл. 154, ал. 2, т. 4, 5 и 8 ЗУТ обявява, че е издал
Заповед № РС-46 от 3.09.2012 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-48 от 30.08.2010 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект:
АМ „Тракия“ „Оризово – Бургас“, участък ЛОТ
4, „Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 (съвпада с
км 277+597 от ЛОТ 3) до км 325+280, със следната
забележка за: 1. Изместване на стоманен водо
провод ∅ 450 на км 281+260. 2. Реконструкция
на питеен водопровод ПЕВП ∅ 225/10, пресичащ
автомагистрала „Тракия“ на км 281+820. 3. Во
доснабдяване – пресичане при км 299+867,20. 4.
Реконструкция на стоманен водопровод ∅ 125/16
при км 308+232. 5. Реконструкция на АЦ во
допровод ∅ 125/16 при км 314+917. 6. Рекон
струкция на АЦ водопровод ∅ 125/16 при км
317+600. 7. Водоснабдяване – пресичане 1 при км
324+250,03. 8. Водоснабдяване – пресичане 2 при
км 324+579,84. 9. Отводнително съоръжение за
водите от преливника на язовир при с. Драганци
на км 324+100 – ляво. 10. Мрежи, бетонови сте
нички, бетонови стенички по „заешка ограда“,
изпарители. 11. Сухи пътеки за дребни животни.
12. Насочващи ивици от високостеблена рас
тителност. 13. Укрепване на високи предпазни
мрежи за птици. 14. „Шумозащитна стена“ от
км 279+360 до км 279+540 до село Дражево, с
допуснато предварително изпълнение по реда
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на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
8592
16. – Заместник-министърът на регионално�
то развитие и благоустройството на основание
чл. 148, ал. 3 и 4 и чл. 152, ал. 2 във връзка с
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-47 от 3.09.2012 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“ за обект: Път II-18
Софийски околовръстен път в участъка от км
59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Административния съд – Со
фия-град, в 14-дневен срок след обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
8593
74. – Националната агенция за приходите, Те�
риториална дирекция гр. София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот № 0688/2003/005272
от 10.09.2012 г. възлага на Кирил Стоичков Ки
рилов с адрес с. Мламолово, ул. Бор 7, община
Бобов дол, следния недвижим имот: апартамент
№ 31, бл. 86, ет. 8, състоящ се от 59,45 кв. м, с
прилежащо мазе 4,82 кв. м в гр. Бобов дол, ул.
Иван Вазов, кв. 48. Имотът е закупен за сумата
5585 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районен съд по местонахождение на имота.
8645
42. – Институтът за изследване на населението
и човека при БАН – София, обявява конкурси за
главни асистенти по: 05.02.06 статистика и демо
графия (моделиране на демографските процеси),
област на висше образование 3. Социални, стопан
ски и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика – един; 05.02.06 статистика и
демография (икономическа демография), област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика – един, със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 6, тел.
02/870-32-17.
8619
11. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по
05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства
(ранновизантийско изкуство); главен асистент по
05.08.04 Изкуствознание и изобразителни изкуства
(късноантично и ранносредновековно изкуство),
двата за нуждите на сектор „Изобразителни из
куства“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, тел. 02944 24 14.
8618
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Върховният административен съд на основа
ние чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуал
ния кодекс съобщава за направено оспорване от
Илиана Николова Балабанова-Стойчева, Наташа
Огнянова Добрева, Йорданка Рангелова БекирскаДимитирова и Елена Димитрова Трифонова от
София чрез процесуалния им представител адв.
Албена Койчева срещу Решение № 736 – ПОД
от 8.12.2011 г. на заместник-председателя на Ко
мисията за финансов надзор (КФН), ръководещ
управление „Осигурителен надзор“, по което е
образувано адм. д. № 356/2012 по описа на Вър
ховния административен съд, четвърто отделение.
8558
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на Силвия Сотирова Донина с адрес: Благоевград,
ул. Скаптопара 24, ет. 2, ап. 4, и Таня Николо
ва Донина от Благоевград, ж.к. Запад, бл. 30,
ап. 34, против Заповед № 113 от 2.02.2012 г. на
кмета на Община Благоевград, с която е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на регулация (ПР) на УПИ VІІІ, в кв. 19 по
плана на ІІІ микрорайон – Благоевград, с цел
образуване на 3 нови УПИ – УПИ VІІІ за имот
с идентификатор 04279.610.166 с предназначение
за жилищно строителство; УПИ ХІІІ за имот с
идентификатор 04279.610.348 с предназначение
за жилищно строителство; УПИ ХІІ за имот с
идентификатор 04279.610.167 с предназначение
за жилищно строителство, по зеления цвят на
туша на приложената към заповедта скица, е
образувано адм. д. № 474/2012, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
30.10.2012 г. 10 ч. в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответни
ци в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адре
са, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявле
нието се прилагат писмени доказателства, удос
товеряващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
8597
Административният съд – Бургас, съобщава на
Борислав Петров Ангелов от София, бул. Васил
Левски 92, ет. 3, ап. 5, че в качеството му на заин
тересована страна по адм.д. № 2048/2010 има пос
тановено съдебно решение № 1109 от 22.06.2012 г.,
с което отменя като незаконосъобразна Заповед
№ РД-01-597 от 31.08.2010 г. на кмета на Община
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Царево, с която е учредено право на преминаване
в полза на Райна Минчева-Крушкова, Борислав
Ангелов, Юлиян Михайлов, Люба Бояджиева-Цо
нева и Виктор Цонев през чужд поземлен имот, а
именно № 66528.3.6, от действащата кадастрална
карта на община Царево, собственост на „Кин
текс“ – ЕАД, с ЕИК 000725995, със седалище и
адрес на управление София, бул. Джеймс Баучер
66, представлявано от генералния му директор
Антон Салджийски. Решението е окончателно и
не подлежи на обжалване.
8538
Административният съд – Бургас, уведомя
ва Драгана Миюжкович от Република Сърбия,
гр. Смедерево, ул. Омладенска бригада 25, че по
жалбата є е образувано адм.д. № 1442/2012, което
е оставено без движение, като є се указва: В 7-дне
вен срок да приведе жалбата си в съответствие с
изискванията на чл. 150 АПК, като посочи кой
административен акт, на кой орган, от кой град
се обжалва, да се посочи номер на акта, дата на
издаването му и дата на връчването му, да бъде
посочено в какво се състои незаконосъобразността
му и какво е искането на жалбоподателя. В съ
щия срок жалбата да бъде подписана, като бъдат
внесени и 10 лв. държавна такса по сметка на
съда. Да бъдат посочени доказателствата, които
жалбоподателят иска да бъдат събрани, както и
да бъдат представени писмените такива, които
жалбоподателят притежава, да бъдат предста
вени копия от жалбата и от доказателствата за
останалите страни в производството, да бъде
посочен адресът, заявен пред администрацията
като такъв за призоваване. При неизпълнение на
указанията в срок следва оставяне на жалбата без
разглеждане и прекратяване на производството.
8539
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Про
Ексчейндж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Петър Скорчев 7, бл. 1,
ап. 2, представлявано от Тодор Филипов Филев,
против Наредба № 10 за реда и условията на
постановяне на преместваеми обекти и елементи
на градското обзавеждане и рекламна дейност
на територията на община Несебър, приета от
Общинския съвет – гр. Несебър, с Решение № 476
по протокол № 13 от 19.12.2008 г. и изменена с
Решение № 735 по протокол № 21 от 30.09.2009 г.
По жалбата е образувано адм.д. № 1837/2012.
8647
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е образувано адм. д. № 2666/2012 по жалба от
Мирослав Георгиев Гроздев от Варна, кв. Христо
Ботев, ул. Никола Палаузов 4, срещу Решение
№ 273-6 от 28.03.2012 г. на ОС – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на СО местност
Прибой, землище Галата, относно имот № 1687.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
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електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към за
явлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересовано
лице на заявителя. Със заявлението е недо
пустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадената жалба от
Мирослав Георгиев Гроздев.
8624
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от ДП „Нацио
нална компания железопътна инфраструктура“,
поделение „Железопътна секция“ – Горна Оря
ховица, против Заповед № 1922 от 9.11.2011 г. на
кмета на Община Лясковец, за което е образувано
адм. д. № 642/2012 по описа на съда, насрочено
за 5.11.2012 г. от 11 ч. Заинтересованите лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да подадат
заявление за конституиране като ответници със
съдържанието по чл. 218, ал. 2 ЗУТ в едномесе
чен срок считано от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
8540
Административният съд – гр. Добрич, съобщава,
че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК е постъпило оспорване от кмета на Община
Каварна срещу Решение № 132 от протокол № 14
от 31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,
в частта му по т. 3, с която на основание чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА общинският съвет отменя Наредба
та за упражняване на правата върху общинската
част от капитала на търговските дружества в об
щина Каварна. По оспорването е образувано адм.
дело № 594/2012 по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 23.10.2012 г. от 9,30 ч.
8566
Административният съд – Пазарджик, на ос
нование чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против
Решение № 157 от 26.07.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, в частта му, с която е
разрешена продажбата чрез публичен търг с
тайно наддаване на недвижими имоти – частна
общинска собственост, в гр. Пазарджик – т. 1 и
2 от приложение № 1. По оспорването е обра
зувано адм.д. № 647/2012 по описа на Админи
стративния съд – Пазарджик. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
24.09.2012 г. от 10,45 ч.
8622
Административният съд – Плевен, на основа
ние чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 748/2012 по описа на съда с жалбопода
тели Венцислав Любомиров Ножаров и други за
оспорване на Заповед № РД-12-874 от 9.07.2012 г.
на зам.-кмета на Община Плевен, с която одоб
рява работен устройствен план за урегулиран
поземлен имот IX-3310, 3310а в кв. 345 по плана
на гр. Плевен. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници в едномесечен
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срок от деня на обнародването в „Държавен вест
ник“ чрез подаване на заявления до съда, които
да съдържат: 1. трите имена и адреса на лицето,
телефон, факс и електронен адрес; 2. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище,
адрес на управление и електронен адрес; 3. номер
на делото; 4. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 5. изявление, че заинтересуваното
лице желае да бъде конституирано в производ
ството като ответник; 6. подпис на заявителя. Към
заявлението се прилагат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересованото
лице на заявителя.
8567
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване на общ административен
акт – Решение № 463, взето с протокол № 23 от
17.12.2009 г., на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което по т. ІІ „В“ от решението е определена
такса за битови отпадъци за 2010 г. за нежи
лищните имоти на граждани в регулационните
граници – застроени, използвани за стопански
цели, неподали декларации по чл. 19, ал. 1 и 2 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите на терито
рията на община Пловдив за 2009 г., от страна
на жалбоподателите „Новиз“ – АД, и Любозар
Иванов Фратев, по което е образувано адм. д.
№ 1299/2012 на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 11.10.2012 г. от 11,15 ч.
8596
Административният съд – София-град, уве
домява, че по описа на съда е образувано адм.
д. № 5765/2012 на І тричленен състав, насрочено
за 5.10.2012 г. от 10,30 ч., по жалба на сдружение
„Видовден“ и сдружение „Гражданско движение
ДНЕС – общество срещу произвола“ и жалба
на Маргарита Александрова Бояджиева против
Наредбата за организация на движението на
територията на Столична община, приета с Ре
шение № 332 по протокол № 48 от 19.05.2005 г. на
Столичния общински съвет, в редакцията – изм.
и доп. с Решение № 148 по протокол № 12 от
22.03.2012 г., в частта є относно чл. 44, ал. 10,
чл. 45 – 50б, чл. 54, ал. 4, чл. 55, ал. 2 и § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби.
8623
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от Цветан
Иванов Цонев от Търговище против Заповед
№ З-11-255 от 24.03.2011 г. на кмета на Община
Попово, по която е образувано адм.д. № 150/2012
по описа на Административния съд – Търговище.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.11.2012 г. от 11 ч.
8565
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Хасково, с което се оспорват
изменението и допълнението на чл. 77 от Наред
бата за общинска собственост, приети с Решение
№ 133 на Общинския съвет – гр. Стамболово,
взето с протокол № 11 на заседание, проведе
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но на 29.06.2012 г., по което е образувано адм.
дело № 255/2012 по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 31.10.2012 г. от 10 ч.
8564
Варненският окръжен съд, гражданско отделе
ние, VІІІ състав, призовава Селами Бурханеттин
Гюньормез с последен адрес Турция, сега с неиз
вестен адрес, да се яви в съда на 13.12.2012 г. в
10 ч. като заинтересована страна по гр. д. № (В)
№ 2336/2012, заведено от Окръжната прокурату
ра – Варна. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8568
Софи йск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 62, ал. 2 СК съобщава, че е образувано гр. д.
№ 681/2012 по искова молба от Надежда Василева
Петрунова от гр. Костинброд, Софийска област,
ул. Шейново 11, против Таер М. Хамид, гражда
нин на Ирак, роден на 12.12.1981 г., който може
да встъпи в делото, като предяви съответния иск
пред СОС в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8598
Варненският районен съд, ХХХІІІ състав,
призовава Топел Осман от Република Кипър,
роден на 10.08.1964 г., с неизвестен адрес, да се
яви в съда за получаване на книжа в качеството
му на ответник по гр. д. № 9113/2012 по описа на
ВРС, ХХХІІІ състав, заведено от Павлина Илиева
Павлова, по чл. 127, ал. 1 и 2, чл. 129, 131, чл. 153,
ал. 2 и чл. 157 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
8628
Кубратският районен съд, гражданска ко
легия, I състав, призовава Исмаил Ефраимов
Исмаилов, роден на 22.08.1954 г., гражданин
на Република Турция, без регистриран посто
янен и настоящ адрес в Република България,
Ха л име Исма и лова Ха л и лова, родена п рез
1925 г., гражданка на Република Турция, без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Ре
публика България, Халил Исмаилов Халилов,
роден на 30.06.1923 г., гражданин на Република
Турция, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, да се явят в съда
като ответници по гр.д. № 404/2012, заведено от
Сюлейман Ибрямов Исмаилов от с. Горичево,
община Кубрат, област Разград, за делба. От
ветниците в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подадат писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, след като се
запознаят с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда.
Ответниците следва да посочат съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
8570
Разградският районен съд призовава Сатиндер
Сингх, с неизвестен адрес, роден на 8.01.1987 г. в
гр. Барувал, Индия, да се яви в съда на 26.10.2012 г.
в 9 ч. като ответник по гр.д. № 76/2012, заведе
но от Сузан Ердинч Ахмед, по чл. 49, ал. 1 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти
вен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8625
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Смолянският районен съд призовава Асмик
Григориевна Дерменджян, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 5.10.2012 г. в 10 ч. като ответница
по бракоразводно гр. д. № 931/2012, заведено от
Арсен Арамаис Амбарцумян от Смолян, ул. Васил
Райдовски 24Б, вх. Г, ет. 2, ап. 4. Ответницата да
посочи съдебен адрес в страната, в противен слу
чай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
8569
Софийският градски съд, І гражданско от
деление, 20 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 7858/2012 въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на имуще
ство, придобито от престъпна дейност срещу Цве
тан Емилов Дамянов, с постоянен адрес София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин 6, вх. Е, ет. 7, ап. 65,
Деян Емилов Дамянов, с постоянен адрес София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин 6, вх. Е, ет. 7, ап. 65,
Нели Михайлова Дамянова, с постоянен адрес
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 6, вх. Е, ет. 7,
ап. 65, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 17.12.2012 г. от 10 ч.
Определя едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ на заин
тересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Цветан Емилов Дамянов
– 70 броя дружествени дяла, всеки на стойност
50 лв., от капитала на „Цеков – Емилов“ – ООД,
с ЕИК 130855757, със седалище София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 6, вх. Е, ет. 7, ап. 65.
– Ле к а в т о м о б и л м а р к а „ Роу в ъ р“, м о 
де л 4 0 0 хеч б ек , Д К № В Т 4 455 А Н , ра м а
№ SA R RT M W X RW D307665, д ви гат ел
№ 20T2R13N0016604, с първа регистрация на
4.03.1998 г., с пазарна цена към настоящия мо
мент – 2100 лв.
– Сумата по банкова сметка с IBAN BG45
UNCR 7000 1520 0279 63, открита на 1.03.2011 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, със салдо 5 лв.
– Сумата по банкова сметка с IBAN BG25
IABG 8098 4001 6187 00, открита на 26.10.2004 г.
в „Интернешънил ассет банк“ – АД, със салдо
14,22 лв.
– Сумата по банкова сметка с № 17321359225000,
открита на 8.10.1999 г. в „ДСК“ – ЕАД, със салдо
5,99 лв.
– Сумата 18 300 лв., получена от продажба
та с договор за покупко-продажба на МПС от
13.01.2005 г. на лек автомобил марка „Ауди“, модел
А6 ТДИ комби, дизел 2.5, с първа регистрация
през 1999 г., с рама № WAUZZZ4BZYN068223 и
двигател № AKN0263603.
– Сумата 26 000 лв., получена от продажба
та с договор за покупко-продажба на МПС от
25.03.2006 г. на лек автомобил марка „Ауди“, модел
А6 ТДИ комби, дизел 2.5, с първа регистрация
през 2001 г., с рама № WAUZZZ4B42N055664 и
двигател № AYM015906.
От Деян Емилов Дамянов и Нели Михайлова
Дамянова
– 50 броя дружествени дяла, всеки на стой
ност 50 лв., от капитала на „Призма 08“ – ООД,
с ЕИК 200447035, със седалище област Велико
Търново, община Павликени, гр. Павликени, ул.
Илия Златев 10Б.
8594
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Софийският градски съд, І гражданско от
деление, 20 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д.
№ 17600/2011 въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на иму
щество, придобито от престъпна дейност срещу
Владко Лазаринов Димитров с постоянен адрес
София, район „Красно село“, бул. България 60Г,
ет. 4, ап. 27, и Марияна Георгиева Димитрова с
постоянен и настоящ адрес София, район „Красно
село“, бул. България 60Г, ет. 4, ап. 27, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 21.01.2013 г. от 10,30 ч.
Определя двумесечен срок от датата на обна
родване на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, описано, както
следва:
От Владко Лазаринов Димитров
– Сумата в размер 2500 лв., представлява
ща стойността на 250 дружествени дяла всеки
един от тях на стойност 10 лв., от капитала на
„Диверто груп“ – ООД, ЕИК 102884958, рег. по
ф.д. № 1779/2004 на Бургаския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление в Бургас, ул.
Васил Левски 9, ет. 1, притежавани от Владко
Димитров.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Сиера“,
рег. № С 8958 ВР, рама № WF0FXXGBBFNS01314,
двигател NS01314, цвят черен.
– Сумата 3000 лв., представляваща равнос
тойността на продадените от Владко Димитров
6 дружествени дяла, всеки един от които с но
минална стойност 500 лв., от капитала на „Я
В Консулт“ – ООД, ЕИК 175100179, рег. по ф.д.
№ 6802/2006 на Софийския градски съд.
От Марияна Георгиева Димитрова
– Сумата 1520 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения от Марияна Димитрова
лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“,
рег. № С 17 14 Ш, рама FOFXXGBBFNSY98152,
двигател № SY98152.
– Сумата 6435 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения от Марияна Димитрова
лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Ц 3“, с
ДК № С 3983 МН, рама № VF7FCKFVB2611373,
двигател № 10FSG34083808.
– Сумата в размер 20 000 лв., представлява
ща стойността на 200 бр. дружествени дяла на
стойност 100 лв. всеки, от капитала на „Медия
Микс“ – ЕООД, ЕИК 130944907, рег. по ф.д.
№ 5666/2002 на Софийския градски съд, със се
далище и адрес на управление София, ж.к. Гоце
Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 94, вх. А,
ет. 4, ап. 12, притежавани от М. Димитрова като
едноличен собственик и управител на ЮЛ.
– Апартамент № 27 в София, район „Красно
село“, бул. България 60Г, ет. V/ІV (четвърти)
надпартерен етаж, на кота +11,70 метра в жи
лищната сграда – блок 6, който апартамент е със
застроена площ 126,02 кв. м, състоящ се от две
спални, дневна, столова с кухненски бокс, две бани
с тоалетни, дрешник, килер, два коридора и три
балкона, при съседи: калкан, улица, апартамент
№ 26, коридор, стълбище и двор, заедно с 2,80 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, върху което
е построена сградата, съставляващо съгласно
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скица урегулиран поземлен имот (парцел) ІV-430
от квартал 288 по плана на София, местността
бул. България – Мотописта, с площ 2835 кв. м,
при съседи по скица: бул. България, ул. Борово,
УПИ (парцел) V-431, УПИ (парцел) Х-431а, 432б
и УПИ (парцел) 430а, 430.
– Склад № 2 на 2-ри жилищен етаж с площ
3,24 кв. м, в София, бул. България, бл. 60Г, при съ
седи: от двете страни апартамент № 11, асансьорна
шахта и коридор, заедно със съответстващите
на този склад идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж, в жилищната
сграда блок № 6, която е построена по одобрен
от УАГ – СО архитектурен проект, върху УПИ
ІV-430 от квартал 288 по плана на гр. София,
местността бул. България – Мотописта, целият
с площ 2835 кв. м, при съседи: от двете стра
ни – улици, УПИ Х-431„а“, 432„б“, УПИ V-431 и
УПИ ХVІ-430„а“, 430.
– Парком яс т о № 18 с ъс зас т роена п лощ
14,63 кв. м в София, бул. България, бл. 60Г, при
съседи: паркомясто № 17, двор, паркомясто № 19
и имотна граница, заедно със съответстващите
на това паркомясто идеални части от общите
части на УПИ ІV-430 от квартал 288 по плана
на гр. София, местността бул. България – Мо
тописта, целият с площ 2835 кв. м, при съседи:
от двете страни – улици, УПИ Х-431„а“, 432„б“,
УПИ V-431 и УПИ ХVІ-430„а“, 430.
8541
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 15936/93
за политическа партия „Нова Зора“: заличава
Александър Георгиев Александров като член на
Общ. ПО гр. Варна и като член на Централния
политически съвет на партията и на негово място
вписва Антонина Иванова Димитрова.
8626
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 12351/2007
за политическа партия „Либерален алианс“: вписа
промяна във фамилното име на представляващия
и председател на партията Гергана Желязкова,
като вместо „Славова“ вписа „Стефанова“.
8627

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жение
„Българска федерация по кънки“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на
БФК свиква годишно отчетно общо събрание на
членовете на сдружението на 22.10.2012 г. в 13 ч. в
София, бул. Васил Левски 75, Министерството на
физическото възпитание и спорта, ет. 5, голяма
зала, при следния дневен ред: 1. представяне и
приемане на доклад за дейността на Българската
федерация по кънки през 2011 г. в съответствие с
разпоредбата на чл. 46 ЗЮЛНЦ; 2. приемане на
декларация за дължимите данъци, такси, мита
и други задължения за 2011 г. в съответствие с
изискванията на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел; 3. приемане на годишния фи
нансов отчет за 2011 г.; 4. одобряване и приемане
на бюджета на Българската федерация по кънки
за 2012 г.; 5. приемане на решение за изменения

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

и допълнения на устава на БФК; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
заседанието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8687
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоци�
ация за одит и контрол на информационни системи
– София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 31.10.2012 г. в 17 ч. в
София, бул. Витоша 106, хотел „Централ Парк“,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет и на сдружени
ето; 2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2011 г.; 3. избор на нов управите
лен съвет; 4. промени в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8600
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб по фехтовка „София“ на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 10.11.2012 г. в 10 ч.
в седалището на клуба в София, ж.к. Младост
1, бл. 17, вх. Б, ап. 43, при следния дневен ред:
1. одобряване изпълнението на програма за
дейността за периода 7.06.2011 – 10.11.2012 г.;
2. приемане на отчет и доклад за дейността за
периода 7.06.2011 – 10.11.2012 г.; 3. приемане на
програма до 10.11.2013 г.; 4. разни.
8629
1. – Управителният съвет на Института за
развитие и иновации на образованието и наука�
та – ИРИОН, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.11.2012 г. в 15 ч. в
София, ул. Балканджи Йово 9, в конферентната
зала на хотел „Женева“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г. и
финансов отчет за 2011 г.; 2. примане на бюджета
на сдружението за 2012 г.; 3. приемане на програма
и основни задачи за дейността на сдружението за
следващата година; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8620
1. – Управителният съвет на организация
с идеална цел за осъществяване на дейност в
обществена полза – Българска психиатрична
асоциация, на основание чл. 16, ал. 4 и 5 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 7.12.2012 г. в 10 ч. в хотел „Шипка“ в
София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за
периода 2011 – 2012 г.; 2. оставка на председателя
и заместник-председателя на БПА; 3. избор на
председател и заместник-председател на БПА; 4.
други. На основание чл. 16, ал. 8 и 9 от устава на
сдружението общото събрание е законно и може
да взема валидни решения, ако присъстват наймалко половината от делегатите. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час и ще се проведе в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред и неговите
решения ще бъдат валидни независимо от броя
на присъстващите делегати.
8654
87. – Управителният съвет на сдружение „Аме�
рикански университет в България“, Благоевград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
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на 21.10.2012 г. в 9 ч. в Благоевград, в сградата
на АУБ, пл. Георги Измирлиев – Македончето
1, при следния дневен ред: 1. приемане одитира
ните финансови отчети за ФГ 2011 – 2012 г.; 2.
приемане на планове за финансовата дейност и
развитието; 3. приемане на решения и политики за
академичната дейност; 4. приемане на вътрешни
политики и правилници; 5. приемане на дарения
и субсидии; 6. приемане на решения за извърш
ване на разпоредителни сделки с имуществото на
сдружението; 7. промяна в състава на настоятел
ството, съвета на директорите и изпълнителната
комисия; 8. промяна в устава на сдружението; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 10 ч. на същото
място и при същия дневен ред и се провежда, ако
присъстват поне девет настоятели.
8676
4. – Управителният съвет на сдружение „Зонта
клуб Варна“, Варна, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
20.11.2012 г. в 18 ч. във Варна, ресторант „Ноти“,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейност
та на сдружението за периода юни 2010 г. – юни
2012 г.; 2. приемане бюджета на сдружението
за 2012 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 27.11.2012 г.
в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8680
18. – Управителният съвет на сдружение
„Деца със специални потребности“, гр. Мадан,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 20.11.2012 г. в 15 ч.
в гр. Мадан, ул. Явор 7, ап. 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението за
дейността на същото в периода 2011 – 2012 г.;
2. отчет на контролния съвет на сдружението;
3. избор на нов управителен съвет; 4. избор на
нов контролен съвет; 5. приемане на промени в
устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8682
1. – Управителният съвет на ЛРС „Перник“,
Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 9.11.2012 г. в 11 ч. в
сградата на сдружението в Перник, ул. Кракра
15, при следния дневен ред: 1. промени в устава
на ЛРС „Перник“; 2. избор на ръководни органи
на ЛРС „Перник“; 3. избор на контролно-ревизи
онна комисия; 4. обсъждане на текущи въпроси.
При липса на кворум за провеждане на общото
събрание на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
8630
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8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Шахматен клуб – Пловдив“ на основание чл. 23
от устава във връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно заседание на общото събрание
на 10.11.2012 г. в 10 ч. на адреса на сдружението:
Пловдив, ул. Петко Д. Петков 60, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен отчет за
дейността на сдружението за изминалия триго
дишен мандат; 2. приемане на бюджет за 2012 г.;
3. приемане на нови членове; 4. освобождаване
на членове; 5. избор на ръководни органи; 6.
вземане решение за изменение и допълнение на
устава, включително и промяна на реда и начина
за свикване на общото събрание; 7. приемане на
календар за спортни събития през 2012 – 2013 г.;
8. разни – организационни.
8683
4. – Управителният съвет на сдружение „Русен�
ска земеделска камара“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
11.12.2012 г. в 10 ч. в Учебния център на Дома на
науката и техниката, бул. Придунавски 6„Б“ – Русе,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за периода
2010 – 2012 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
избор на управителен съвет и контролен съвет; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8681
18. – Управителният съвет на Местна инициа�
тивна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 35 от устава на
сдружението и решение № 5 от протокол № 11
на УС от 12.09.2012 г. във връзка с чл. 40, ал. 4
и чл. 53, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо отчетно-изборно събрание на 24.10.2012 г.
в 17 ч. в Шабла в голямата зала на Общинската
администрация – гр. Шабла, ул. Равно поле 35,
при следния дневен ред: 1. отчет на управител
ните органи на сдружението за периода на целия
мандат; 2. освобождаване и приемане на членове
на сдружението; 3. избор на нови управителни
органи; 4. решение за актуализиране на Стратегия
за местно развитие на МИРГ; 5. други. Общото
събрание ще се състои от всички членове на
сдружението или техни представители (законни
или изрично упълномощени) и същото на осно
вание чл. 36, ал. 1 от устава на сдружението е
законно, ако присъстват делегати, представлява
щи повече от половината членове. Началото на
регистрацията на делегатите е в 16 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 36,
ал. 2 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
8692
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