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ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Република
България и Република Беларус за екстрадиция
Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Беларус
за екстрадиция, подписан на 8 юли 2010 г. в
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за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за правна
помощ по наказателни дела
Член единствен. Ратифицира Договора между
Република България и Република Беларус за
правна помощ по наказателни дела, подписан
на 8 юли 2010 г. в Минск.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 16 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора между
Република България и Република Беларус за
правна помощ по наказателни дела, приет от
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Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.;
изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67
и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и
120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52
от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г.
и бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г.,
бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94,
108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г.
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и бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от
2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 173 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график
за ползването от работниците и служителите
на платения годишен отпуск за следващата
календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и
представителите на работниците и служителите
по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че
да се даде възможност на всички работници
и служители да ползват платения си годишен
отпуск до края на календарната година, за
която се полага. Данните, които се съдържат
в графика, и редът за неговото изменение се
уреждат с наредба на Министерския съвет.“
2. В ал. 7 т. 3 се изменя така:
„3. в случай че до определената в графика
по ал. 1 начална дата за ползване на отпуска работникът или служителят не е поискал
ползването му.“
§ 2. В чл. 174 думите „по ал. 4“ се заменят
с „по ал. 7“.
§ 3. В чл. 176 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При уважителни причини по писмено
искане на работника или служителя и със
съгласието на работодателя ползването на
част от платения годишен отпуск в размер не
повече от 10 работни дни може да се отложи
за следващата календарна година.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващата
календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск
общо в размер не повече от 10 работни дни.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в
изречение първо накрая се поставя запетая и
се добавя „както и поради ползване на друг
законоустановен отпуск“, а изречение второ
се заличава.
3. Досегашната ал. 3 се отменя.
§ 4. Създава се чл. 176а:
„Погасяване на правото на ползване
Чл. 176а. (1) Когато платеният годишен
отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за
която се полага, независимо от причините за
това, правото на ползването му се погасява
по давност.
(2) Когато платеният годишен отпуск е
отложен при условията и по реда на чл. 176,
ал. 4, правото на работника или служителя
на ползването му се погасява по давност след
изтичане на две години от края на годината, в
която е отпаднала причината за неползването му.“
§ 5. В преходните разпоредби се създават
§ 3ж и 3з:
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„§ 3ж. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително
и отложеният по реда на чл. 176, ал. 1, може
да се ползва до 31 декември 2012 г.
§ 3з. Графикът за ползването на платения
годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по
реда на чл. 173, ал. 1 до 31 март 2011 г.“
§ 6. В Закона за изменение и допълнение на
Кодекса на труда (ДВ, бр. 58 от 2010 г.) в § 25
от заключителните разпоредби т. 2 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г. и бр. 1 от 2011 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Член 57 се изменя така:
„Ползване на платения годишен отпуск
Чл. 57. (1) Платеният годишен отпуск се
ползва наведнъж или на части през календарната
година, за която се полага, в съответствие с утвърден от органа по назначаването график.
(2) До 31 декември на предходната календарна година органът по назначаването утвърждава
график за ползването от държавните служители
на платения годишен отпуск за следващата
календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации, ако
има такива. Графикът се изготвя така, че да се
даде възможност на всички държавни служители да ползват платения си годишен отпуск
до края на календарната година, за която се
полага. Данните, които се съдържат в графика,
и редът за неговото изменение се уреждат с
акт на Министерския съвет.
(3) Държавният служител ползва платения
си годишен отпуск с писмено разрешение на
органа по назначаването в съответствие с графика по ал. 2. В случай че в периода, посочен
в графика, държавният служител се намира в
друг отпуск, той може да ползва полагащия
му се платен годишен отпуск по друго време
в рамките на същата календарна година.
(4) Органът по назначаването е длъжен
да разреши ползването на платения годишен
отпуск на държавния служител, когато той
е поискан за периода, посочен в графика по
ал. 2, освен ако ползването му е отложено по
реда на чл. 59.
(5) На работниците и служителите, които
изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, органът по назначаването е
длъжен да разреши по техен избор ползване на
част от годишния платен отпуск или неплатен

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

отпуск за дните на съответните религиозни
празници, но не повече от броя на дните за
източноправославните религиозни празници
по чл. 55, ал. 1.“
2. В чл. 59:
а) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) При уважителни причини по писмено
искане на държавния служител и със съгласието на органа по назначаването ползването на
част от платения годишен отпуск в размер не
повече от 10 работни дни може да се отложи
за следващата календарна година.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 за следващта
календарна година може да се отложи ползването на част от платения годишен отпуск
общо в размер не повече от 10 работни дни.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в
изречение първо накрая се поставя запетая и
се добавя „както и поради ползване на друг
законоустановен отпуск“, а изречение второ
се заличава;
в) досегашната ал. 3 става ал. 5 и се изменя
така:
„(5) Органът по назначаването издава мотивирана писмена заповед, когато:
1. отлага ползването на част от отпуска по
реда на ал. 1;
2. отказва да отложи ползването на част от
отпуска в случаите по ал. 2;
3. отказва да разреши ползването на поискан
отпуск в други случаи.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 6;
д) досегашната ал. 5 се отменя.
3. Създава се чл. 59а:
„Погасяване на правото на ползване
Чл. 59а. (1) Когато платеният годишен отпуск
или част от него не е ползван до изтичане на
две години от края на годината, за която се
полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
(2) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 59, ал. 4,
правото на държавния служител на ползването
му се погасява по давност след изтичане на две
години от края на годината, в която е отпаднала
причината за неползването му.“
4. В преходните и заключителните разпоредби
се създават § 8в и 8г:
„§ 8в. Неизползваният платен годишен отпуск или част от него за 2010 г., включително
и отложеният по реда на чл. 59, ал. 1, може
да се ползва до 31 декември 2012 г.
§ 8г. Графикът за ползването на платения
годишен отпуск за 2011 г. се утвърждава по
реда на чл. 57, ал. 2 до 31 март 2011 г.“
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 февруари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2406
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УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя, приет от ХLI
Народно събрание на 16 февруари 2011 г.
Издаден в София на 24 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ,
бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 48, 80 и 105 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 думата „обнародване“ се заменя с „вписване в търговския
регистър“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „обнародване
в „Държавен вестник“ се заменят с „вписване
в търговския регистър“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника
в несъстоятелност и спиране на производството
поради недостатъчност на имуществото за
покриване на разноските по производството.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „изплатените или начислените брутни трудови възнаграждения“ се заменят
с „получените, включително начислените и
неизплатените, брутни трудови възнаграждения
или неначислените месечни възнаграждения“.
2. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „Гарантиране
вземанията“ се заменят с „Гарантирани вземания“;
б) изречение второ се изменя така: „Когато възнагражденията са начислени, но не са
изплатени, или не са начислени, вноските се
внасят до края на месеца, следващ месеца, през
който е положен трудът.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „обнародвано“ се заменя с
„вписано“;
б) в т. 2 думата „обнародване“ се заменя с
„вписване“.
2. В ал. 2 думите „обнародване на решението“ се заменят с „вписване на решението в
търговския регистър“.
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думата „датата“ се заменя с „месеца“.
2. В ал. 2 думата „обнародване“ се заменя
с „вписване в търговския регистър“.
3. В ал. 4 думите „или парични“ се заменят
с „и парични“.
§ 6. В чл. 25 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
§ 7. В чл. 27 ал. 1 се изменя така:
„(1) Териториалните поделения на Националния осигурителен институт изплащат гарантираните вземания на правоимащите лица
в 7-дневен срок от получаване на разпореждането на директора на фонда и превеждане
на сумите от фонда по декларираните от тях
лични разплащателни или спестовни безсрочни
банкови сметки.“
§ 8. В чл. 28, ал. 3 думите „за несъстоятелност“ се заменят с „по несъстоятелност“.
§ 9. В чл. 31 думите „от 20 до 250 лв.“ се
заменят с „от 100 до 2000 лв. за всеки отделен
случай“.
Заключителна разпоредба
§ 10. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от
1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и
103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31
и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105
от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 101 от 2010 г. и бр. 14 от 2011 г.) в чл. 632
се създава ал. 6:
„(6) В едномесечен срок от вписването на
решението по ал. 1 длъжникът следва да извърши прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите, да изпрати
уведомления за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите, да издаде необходимите документи
за трудов и осигурителен стаж и осигурителен
доход, да изпълни процедурата за информиране на работниците и служителите, да изготви
справките за лицата с право на гарантирани
вземания съгласно Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя и нормативните актове по прилагането му и да предаде
ведомостите в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 февруари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2407
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УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, приет от
ХLI Народно събрание на 17 февруари 2011 г.
Издаден в София на 24 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
защита на потребителите (обн., ДВ, бр. 99
от 2005 г.; изм., бр. 30, 51, 53, 59, 105 и 108
от 2006 г., бр. 31, 41, 59 и 64 от 2007 г., бр. 36
и 102 от 2008 г., бр. 23, 42 и 82 от 2009 г. и
бр. 15, 18 и 97 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 48, ал. 1 след думите „до сключването на договора“се поставя запетая, добавя
се „включително за времето на сключването
на договора“ и се поставя запетая.
§ 2. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. Забранява се предлагането и продажбата чрез сключване на договори за продажба от разстояние на лекарствени продукти,
отпускани по лекарско предписание.“
§ 3. В чл. 113 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е
длъжен да я приведе в съответствие с договора
за продажба.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 4. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя
на потребителя в писмена форма или на друг
траен носител, който е достъпен за него.“
§ 5. Член 119 се изменя така:
„Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне
на търговска гаранция съдържа задължително
информация за:
1. правата на потребителите, произтичащи
от гаранцията по чл. 112 – 115, и посочва ясно,
че търговската гаранция не оказва влияние
върху правата на потребителите, произтичащи
от гаранцията по чл. 112 – 115, и по-точно, че
независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на
потребителската стока с договора за продажба
съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;
2. съдържанието и обхвата на търговската
гаранция;
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3. съществените елементи, необходими за
нейното прилагане, и по-специално: начините
за предявяване на рекламации; срок на търговската гаранция; териториален обхват на
търговската гаранция; име и адрес на лицето,
предоставящо търговската гаранция, и име
и адрес на лицето, пред което може да бъде
предявена търговската гаранция, когато това
лице е различно от лицето, предоставящо търговската гаранция.
(2) В случай че търговската гаранция
се предоставя от производител, който няма
представител на територията на страната, и
в заявлението за предоставяне на търговска
гаранция липсва информацията по ал. 1, т. 1,
тази информация се предоставя на потребителя
по подходящ начин от продавача.
(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде
ясна, разбираема и лесна за четене. Информацията задължително се предоставя на български език.“
§ 6. Член 120 се отменя.
§ 7. Член 121 се изменя така:
„Чл. 121. Неспазването на някои от изискванията на чл. 118 и 119 не води до недействителност на търговската гаранция и потребителят
може да се позове на нея и да претендира за
изпълнение на посоченото в заявлението за
предоставяне на търговска гаранция.“
§ 8. В чл. 126 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през
времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за
решаване на спора.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Ако търговецът е предоставил търговска
гаранция на стоката и срокът на гаранцията
е по-дълъг от сроковете за предявяване на
рекламацията по ал. 1, рекламацията може да
се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.“
§ 9. В чл. 127 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Търговецът е длъжен да поддържа
регистър на предявените пред него и пред
упълномощените от него лица рекламации.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Приемането на рекламации се извършва
през цялото работно време в търговския обект,
където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или
на друго място, посочено от търговеца. Правото
на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.“
§ 10. В чл. 128 ал. 1 се отменя.
§ 11. В чл. 148 се създава т. 4:
„4. сезира компетентния съд при наличие
на неравноправни клаузи в договорите с общи
условия с искане за обявяването им за нищожни по реда на глава девета, раздел ІІІ в
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случаите, когато предприетите мерки по т. 1 са
останали без резултат и клаузите на договора
могат да засегнат голям брой потребители или
е възможно същите да бъдат използвани и от
други търговци.“
§ 12. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Договори за разпределено във
времето право на ползване на собственост. Договори за дългосрочни ваканционни продукти.
Договори за препродажба и замяна“.
§ 13. Член 149 се изменя така:
„Чл. 149. Разпоредбите на тази глава имат
за цел да осигурят защита на потребителите
при предлагането, продажбата, препродажбата
и замяната на права и/или услуги по договори
за предоставяне на разпределено във времето
право на ползване на собственост и на договори
за дългосрочни ваканционни продукти.“
§ 14. Член 150 се изменя така:
„Чл. 150. (1) Разпоредбите на тази глава
се прилагат при договори, сключени между
търговец и потребител.
(2) Потребител е всяко физическо лице, което
действа за цели, които са извън търговията,
стопанската дейност, занаята или професията
на това лице.
(3) Търговец е всяко физическо или юридическо лице, както и всяко лице, действащо от
името и за сметка на търговеца, което действа
за цели, свързани с търговията, стопанската
дейност, занаята или професията на това лице.
(4) Разпоредбите на тази глава не изключват и не ограничават прилагането на правила,
регламентирани в закон, относно:
1. вписването на движима собственост или
недвижим имот в специален регистър или
прехвърлянето на имоти;
2. установяването на търговеца и изискванията на разрешителен, лицензионен или друг
режим за упражняване на търговска дейност.“
§ 15. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. Договор за разпределено във времето право на ползване на собственост е договор,
сключен за срок, по-дълъг от една година, чрез
който потребител срещу заплащане придобива
право да ползва един или няколко имота или
друга движима собственост, използвана за настаняване с нощувка за повече от един период
на обитаване.“
§ 16. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. Договор за дългосрочни ваканционни продукти е договор, сключен за срок,
по-дълъг от една година, чрез който потребител
срещу заплащане придобива право да ползва
отстъпки или други предимства при настаняване
за определен период от време заедно със или
без предоставяне на транспорт или други услуги.“
§ 17. Член 153 се изменя така:
„Чл. 153. Договор за препродажба е договор,
по силата на който търговец срещу заплащане
съдейства на потребител да продаде или закупи
разпределено във времето право на ползване
на собственост или дългосрочен ваканционен
продукт.“

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

§ 18. Член 154 се изменя така:
„Чл. 154. Договор за замяна е договор, чрез
който потребител срещу заплащане се включва
в схема за замяна, в която срещу временно
предоставяне на други лица на правата, произтичащи от негов договор за разпределено
във времето право на ползване на собственост,
получава достъп до имот или друга движима
собственост, използвана за настаняване с нощувка или други услуги.“
§ 19. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. Допълнителен договор е договор,
въз основа на който потребител получава
услуги, свързани с договора за разпределено
във времето право на ползване на собственост
или с договора за дългосрочни ваканционни
продукти, като тези услуги се предоставят от
търговеца или от трето лице въз основа на
договор между третото лице и търговеца.“
§ 20. Член 156 се изменя така:
„Чл. 156. Преди потребителят да бъде обвързан от предложение или договор по тази
глава, търговецът му предоставя своевременно
точна и достатъчна информация, необходима
за вземане на информирано решение, във формата на стандартен формуляр за предоставяне
на информация за:
1. договори за разпределено във времето
право на ползване на собственост съгласно
приложение № 1;
2. договори за дългосрочни ваканционни
продукти съгласно приложение № 2;
3. договори за препродажба съгласно приложение № 3;
4. договори за замяна съгласно приложение
№ 4.“
§ 21. Член 157 се изменя така:
„Чл. 157. Информацията по чл. 156 се предоставя на потребителя безвъзмездно, по ясен
и разбираем начин, на хартиен или на друг
леснодостъпен за потребителя траен носител.“
§ 22. Член 158 се изменя така:
„Чл. 158. Информацията по чл. 156 се предоставя на езика или на един от езиците на
държавата – членка на Европейския съюз,
в която потребителят пребивава или чийто
гражданин е, по негов избор, при условие че
това е официален език на Европейския съюз.“
§ 23. Член 159 се изменя така:
„Чл. 159. Всяка реклама на договор или група
договори по тази глава посочва възможността
за получаване на информацията по чл. 156 и
откъде може да бъде получена.“
§ 24. Член 160 се изменя така:
„Чл. 160. (1) Когато на потребителя се
предлага договор по тази глава по време на
събитие, организирано с цел промоция или
продажба, търговецът задължително посочва в
отправената до потребителя покана търговската
цел и характера на събитието.
(2) Търговецът е длъжен да направи информацията по чл. 156 достъпна за потребителя във
всеки момент по време на събитието по ал. 1.“
§ 25. Член 161 се изменя така:
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„Чл. 161. Забранява се предлагането или
продаването като инвестиция на разпределено
във времето право на ползване на собственост
или дългосрочен ваканционен продукт.“
§ 26. В глава седма се създават чл. 161а,
161б, 161в, 161г, 161д, 161е, 161ж, 161з, 161и,
161к, 161л, 161м, 161н, 161о и 161п:
„Чл. 161а. При изчисляване срока на договора
за разпределено във времето право на ползване
на собственост и на договора за дългосрочни
ваканционни продукти се взема предвид всяка
клауза на договора за мълчаливо подновяване
или продължаване.
Чл. 161б. (1) Договорите по тази глава се
сключват в писмена форма, на хартиен или на
друг траен носител, на езика или на един от
езиците на държавата – членка на Европейския
съюз, в която потребителят пребивава или чийто
гражданин е, по негов избор, при условие че
това е официален език на Европейския съюз.
(2) Когато потребителят пребивава или
търговецът упражнява своята търговска или
професионална дейност на територията на
Република България, договорът се изготвя на
езика по ал. 1 и на български език.
(3) При договори за разпределено във времето право на ползване на собственост, касаещи
конкретен недвижим имот, търговецът предоставя на потребителя договора на езика по ал. 1
и в заверен превод на езика или на един от
езиците на държавата – членка на Европейския
съюз, в която се намира имотът, при условие че
това е официален език на Европейския съюз.
Чл. 161в. (1) Преддоговорната информация по чл. 156 представлява неразделна част
от договора. Търговецът не може да променя
съдържанието на предоставената информация
по чл. 156 с изключение на случаите, когато:
1. страните изрично уговорят друго, или
2. направените промени се дължат на необичайни и непредвидими обстоятелства, които са
извън контрола на търговеца, чиито последици
не могат да бъдат избегнати от него, дори ако
положи всички необходими грижи.
(2) Всяка промяна на предоставената информация, извършена в съответствие с ал. 1,
се съобщава на потребителя на хартиен или
на друг леснодостъпен за него траен носител
преди сключването на договора и се посочва
изрично в договора.
Чл. 161г. Договорите по тази глава съдържат:
1. имената, единния граждански номер (личния номер или личния номер на чужденец),
постоянния и настоящия адрес на потребителя;
2. фирмата, правно-организационната форма,
ЕИК, седалище и адрес на търговеца – юридическо лице, или имената, единния граждански
номер (личния номер или личния номер на
чужденец) и адрес за кореспондеция за физическо лице;
3. информацията за съответния вид договор
съгласно чл. 156;
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4. извършените промени в предоставената
информация по чл. 156 за съответния вид
договор;
5. отделен стандартен формуляр за улесняване
упражняване правото на отказ на потребителя от
сключения договор съгласно приложение № 5;
6. дата и място на сключването на договора
и подписите на страните.
Чл. 161д. (1) Преди сключването на договор
по тази глава търговецът изрично информира
потребителя, че има право на отказ от договора, за продължителността на срока, в който
може да упражни правото си на отказ, и за
забраната за извършване на авансово плащане
по време на срока за отказ.
(2) Информацията по ал. 1 се включва в
договора и тези договорни клаузи се подписват
от потребителя отделно.
(3) Потребителят получава екземпляр от
договора в момента на сключването му.
Чл. 161е. (1) Потребителят има право, без
да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина да се откаже от сключения
договор за разпределено във времето право
на ползване на собственост, за дългосрочни
ваканционни продукти, за препродажба или
за замяна, в срок 14 календарни дни, считано
от датата на:
1. сключване на договора или сключване на
обвързващ предварителен договор, или
2. получаване на договора или на обвързващия предварителен договор, когато потребителят ги получава след тяхното сключване.
(2) Когато търговецът не попълни и/или не
предостави на потребителя на хартиен или на
друг траен носител стандартния формуляр за
отказ от сключения договор по чл. 161г, т. 5,
потребителят има право да се откаже от договора в срок от една година и 14 календарни дни,
считано от датата на сключване на договора
или на предварителния обвързващ договор или
от датата на неговото получаване.
(3) Когато търговецът попълни и предостави на потребителя стандартния формуляр за
отказ от сключения договор на хартиен или
на друг траен носител в рамките на една година от датата на сключване на договора или
на предварителния обвързващ договор или от
датата на неговото получаване, срокът по ал. 1
за упражняване правото на отказ от договора
започва да тече от датата, на която потребителят
получи формуляра по чл. 161г, т. 5.
(4) Когато търговецът не е предоставил на
потребителя на хартиен или на друг траен носител информацията по чл. 156, потребителят
има право да се откаже от договора в срок от
три месеца и 14 календарни дни, считано от
датата на сключване на договора или на предварителния обвързващ договор, или от датата
на неговото получаване.
(5) Когато търговецът предостави на потребителя на хартиен или на друг траен носител
информацията по чл. 156 в рамките на три
месеца, считано от датата на сключване на
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договора или на предварителния обвързващ
договор, или от датата на неговото получаване,
срокът по ал. 1 за упражняване правото на
отказ от договора започва да тече от датата
на предоставяне на информацията по чл. 156.
(6) Когато потребителят сключи едновременно договор за разпределено във времето
право на ползване на собственост и договор
за замяна, към двата договора се прилага само
един срок за упражняване правото на отказ
от договора, който започва да тече съгласно
изискванията на ал. 1.
Чл. 161ж. (1) Потребител, който желае да
упражни правото си на отказ от сключения
договор, е длъжен да уведоми за това търговеца
на хартиен или на друг траен носител преди
изтичане на сроковете по чл. 161е. Потребителят
може да използва и стандартния формуляр за
улесняване упражняване правото на отказ по
чл. 161г, т. 5.
(2) Упражняването на правото на отказ на
потребителя от сключения договор прекратява
правата и задълженията на страните по договора, като потребителят не дължи разноски и
заплащане на услуги, предоставени му преди
отказа.
Чл. 161з. Забранява се изискването и получаването на авансово плащане, предоставяне
на гаранции, блокиране на пари по сметки,
изрично признаване на задължения или всяка
друга насрещна престация за търговеца или за
трето лице при договори за:
1. разпределено във времето право на ползване на собственост, за дългосрочни ваканционни продукти и за замяна – преди изтичане
на сроковете за упражняване правото на отказ
от сключения договор по чл. 161е;
2. препродажба – преди осъществяване на
действителната продажба или прекратяване на
договора за препродажба по друг начин.
Чл. 161и. (1) При договорите за дългосрочни
ваканционни продукти плащането се извършва
по предварително изготвен график за разсрочено
плащане. Плащанията, включително членските вноски, се разделят на равни по стойност
годишни вноски.
(2) Забранява се плащане на цената, посочена
в договора, по друг начин, който не съответства
на графика за разсрочено плащане по ал. 1.
(3) Търговецът е длъжен да изпрати на
потребителя писмена покана за плащане на
хартиен или на друг траен носител най-малко
14 календарни дни преди настъпване на всяка
дата на падеж.
(4) Потребителят има право след плащане
на втората годишна вноска да прекрати договора за дългосрочни ваканционни продукти, без
да дължи обезщетение и/или неустойка, като
отправи предизвестие до търговеца в срок 14
календарни дни, считано от датата на получаване
на поканата за плащане на годишна вноска.
Чл. 161к. (1) Когато потребителят упражни
правото си на отказ от договор за разпределено
във времето право на ползване на собственост
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или от договор за дългосрочни ваканционни
продукти, всеки договор за замяна, свързан с
тези договори, или всеки друг допълнителен
договор се прекратява, без потребителят да
дължи разноски, обезщетение и/или неустойка.
(2) Когато потребителят упражни правото си
на отказ от договор по тази глава, цената по
който е изцяло или отчасти покрита от кредит,
предоставен на потребителя от търговеца или
от трето лице въз основа на договор между
търговеца и третото лице, договорът за кредит
се прекратява, без потребителят да дължи разноски, обезщетение и/или неустойка.
Ч л . 161л. (1) К о г а т о п о д о г о в о р п о
чл. 151 – 154 е приложимо правото на държава – членка на Европейския съюз, всяка
договорна клауза, с която потребителят се
отказва от правата, предоставени му по тази
глава, е нищожна.
(2) Когато по договор по чл. 151 – 154 е
приложимо правото на държава, която не е
член на Европейския съюз, потребителите имат
правата по тази глава в следните случаи:
1. когато предметът на договора е свързан
с недвижим имот или имоти, някой от които
се намира на територията на държава – членка
на Европейския съюз, или
2. когато предметът на договора не е свързан
с недвижим имот, но търговецът упражнява
търговска или професионална дейност в държава – членка на Европейския съюз, или по
какъвто и да е начин дейността му е насочена
към държава – членка на Европейския съюз,
и съответният договор попада в обхвата на
тази дейност.
Чл. 161м. (1) Комисията за защита на
потребителите информира потребителите за
техните права и задължения при предлагането
и сключването на договори по тази глава, за
възможностите за извънсъдебно разрешаване
на потребителски спорове и разглежда жалби,
сигнали и предложения на потребителите и
сдруженията на потребителите.
(2) Комисията за защита на потребителите
насърчава търговците и техните браншови
организации да информират потребителите за
своите кодекси за добра практика и за наличието
на възможности за извънсъдебно разрешаване
на потребителски спорове, свързани с договори
по тази глава.
Чл. 161н. Помирителните комисии и медиаторите, създадени по реда на глава девета, раздел II, съдействат за разрешаването на спорове
между потребители и търговци, възникнали във
връзка с договори по тази глава.
Чл. 161о. (1) Всяка уговорка между търговец и потребител, която противоречи на разпоредбите на тази глава и води до увреждане
интересите на потребителя или до ограничаване
отговорността на търговеца по този закон, е
нищожна.
(2) Когато не са спазени изискванията на
чл. 158, 161, 161б, 161в, 161г, 161з и 161и, съответният договор е недействителен.
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Чл. 161п. (1) Разпоредбите на тази глава
не изключват използването от потребителя на
други правни средства за защита на неговите
права и интереси.
(2) За неуредените по тази глава случаи се
прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.“
§ 27. В чл. 165, ал. 8 т. 3 се изменя така:
„3. при влизане в сила на съдебен акт за
извършено умишлено престъпление от общ
характер;“.
§ 28. Член 170 се изменя така:
„Чл. 170. (1) Представително е това сдружение на потребителите, което отговаря на
следните условия:
1. има за цел защита на правата на потребителите;
2. регистрирано е като сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност по
смисъла на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
3. извършва ефективна обществена дейност
за защита на интересите на потребителите,
което се преценява в зависимост от:
а) заведени искове за защита на колективните интереси на потребителите;
б) проведени информационни кампании;
в) издавани списания и специализирани
издания или публикации на потребителска
тематика;
г) оказване на съдействие за решаване на
потребителски спорове;
д) участие на представители на сдружението
в заседания на консултативни органи, имащи
отношение към защитата на потребителите;
4. има функциониращи приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите
най-малко в една трета от областните градове
на страната.
(2) Сдруженията на потребителите се признават за представителни по смисъла на ал. 1
по тяхно искане от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.“
§ 29. Създават се чл. 170а, 170б, 170в, 170г
и 170д:
„Чл. 170а. (1) За да бъдат признати за
представителни по смисъла на чл. 170, ал. 1,
сдруженията на потребителите подават до
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма заявление, към което прилагат следните документи:
1. съдебно решение за първоначална регистрация;
2. удостоверение за актуално състояние,
издадено от съда по регистрацията;
3. удостоверение от Централния регистър при
Министерството на правосъдието за юридическите лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност;
4. актуален устав;
5. годишен отчет за извършената дейност
през последната една година;
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6. списък на приемните за предоставяне
на съвети и информация на потребителите в
областните градове на страната с посочени
адреси, работно време, телефони за контакт
и имена на лицето, отговарящо за приемната;
7. опис на предоставените от съответната
приемна съвети на потребителите през последната една година;
8. декларация от членовете на управителните органи на сдружението, че отговарят на
изискванията на чл. 167, ал 2.
(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 4 и 8 се
подават в оригинал или заверено копие. Документите по ал. 1, т. 5 – 7 се подписват от
лицата, които представляват организацията.
(3) Когато се установят нередовности в представените документи, министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено
от него длъжностно лице уведомява писмено
заявителя и дава указания за отстраняването
им в 14-дневен срок.
(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени
в срока по ал. 3, заявлението се оставя без
разглеждане.
Чл. 170б. (1) Сдружението на потребителите
се признава за представително със заповед на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок
един месец от постъпване на документите по
чл. 170а в Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма. В случаите по чл. 170а,
ал. 3 срокът спира да тече.
(3) Със заповедта по ал. 1 сдружението на
потребителите се признава за представително
на национално равнище за срок три години.
(4) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма обявява на своята интернет
страница актуален списък на признатите за
представителни сдружения на потребителите.
Чл. 170в. Признатите за представителни
сдружения на потребителите са длъжни да уведомят министъра на икономиката, енергетиката
и туризма за всяка промяна в обстоятелствата
по чл. 170а, ал. 1 не по-късно от 14 дни от
настъпването й.
Чл. 170г. (1) Не по-късно от 45 дни преди
изтичането на срока по чл. 170б, ал. 3 представителните сдружения на потребителите подават заявление до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за иницииране на нова
процедура по признаване на сдруженията на
потребителите за представителни. Към заявлението се прилагат документите по чл. 170а, ал. 1.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава заповед по чл. 170б,
ал. 1 по реда на чл. 170а и 170б.
Чл. 170д. (1) Оправомощени от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица извършват проверки за наличието
на критериите за представителност на всяко
от представителните сдружения на потребите-

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

лите. Резултатите от проверките се отразяват
в доклад, който се представя на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
(2) В рамките на всяка процедура по финансиране на сдруженията на потребителите по
чл. 172 се извършва проверка за наличието на
критериите за представителност.
(3) В зависимост от резултатите от проверките по ал. 1 и 2 министърът на икономиката,
енергетиката и туризма може да отмени заповедта по чл. 170б, ал. 3 преди изтичането на
тригодишния срок, когато:
1. сдружението на потребителите, признато
за представително, не представи при поискване
актуалните документи по чл. 170а, ал. 1;
2. сдружението на потребителите, признато
за представително, не е уведомило за промяна
в обстоятелствата в срока по чл. 170в;
3. се установи, че сдружението не отговаря
на критериите за представителност по чл. 170,
ал. 1 или декларацията по чл. 170а, ал. 1, т. 8
е с невярно съдържание.“
§ 30. В чл. 172, ал. 1 след думата
„финансира“се добавя „представителни“.
§ 31. В чл. 173 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 думата „продоволствието“се заменя с „храните“, след думата „транспорта“се
поставя запетая и се добавя „информационните
технологии и съобщенията“, а думите „към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Представителите на представителните
сдружения на потребителите се определят
въз основа на изготвено от тях мотивирано
предложение до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма.“
§ 32. В чл. 178 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сигнали, жалби и молби“се
заменят с „жалби, сигнали и предложения“, а
думите „сигналите, жалбите и молбите“се заменят с „жалбите, сигналите и предложенията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Жалбите, сигналите или предложенията
се подават до Комисията за защита на потребителите в писмена форма или по електронна
поща и съдържат:
1. наименование на органа, до който се
подава жалбата, сигналът или предложението;
2. имената, пощенски или електронен адрес
на жалбоподателя;
3. срещу кого се подава жалбата, сигналът или
предложението, като се посочи наименованието
на фирмата или на търговския обект, както и
неговото седалище или адрес на управление;
4. оплакванията и исканията на жалбоподателя;
5. подпис на лицето, което подава жалбата,
сигнала или предложението, или на неговия
пълномощник; в случай че жалбата, сигналът
или предложението са подадени чрез пълномощник, се прилага пълномощно;
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6. доказателства, с които жалбоподателят
разполага (копие от касови бележки, фактури,
договори и други, на които основава претенцията си).“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Ако жалбата, сигналът или предложението не отговаря на изискванията на ал. 2,
Комисията за защита на потребителите уведомява жалбоподателя в 7-дневен срок от получаването на жалбата и не образува производство
по разглеждането є, докато нередовностите не
бъдат отстранени.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Жалбите, сигналите и предложенията,
подадени до некомпетентен орган, се препращат
най-късно 7 дни от датата на постъпването им
на компетентния орган, като се уведомят техните
податели. Жалбата, сигналът или предложението
не се препраща, когато има данни, че въпросът
е отнесен и до компетентния орган.“
§ 33. В чл. 179 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „сигнали, жалби и молби“се
заменят с „жалби, сигнали и предложения“.
2. В ал. 2 думите „сигнал, жалба или молба“се
заменят с „жалба, сигнал или предложение“.
§ 34. В чл. 180 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „сигнала, жалбата
или молбата“ се заменят с „жалбата, сигнала
или предложението“.
2. В ал. 2 думите „сигнала, жалбата или
молбата“ се заменят с „жалбата, сигнала или
предложението“.
3. В ал. 4 думите „сигнал, жалба или молба“
се заменят с „жалба, сигнал или предложение“.
§ 35. В чл. 181 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Сигнали, жалби и молби“
се заменят с „Жалби, сигнали и предложения“.
2. В ал. 2 думите „Сигналите, жалбите и
молбите“ се заменят с „Жалбите, сигналите и
предложенията“.
3. В ал. 3 думите „сигнали, жалби и молби“
се заменят с „жалби, сигнали и предложения“.
§ 36. В чл. 182 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на председателя
на Комисията за защита на потребителите определя със заповед медиатори, които са служители
на комисията и съдействат за разрешаването
на спорове между потребители и търговци.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Съдействието по ал. 1 и 3 се осъществява по искане на потребителя, в което той
посочва от кого и къде да се проведе производството. При избор на медиатор за провеждане на производството потребителят посочва
населено място измежду населените места, в
които Комисията за защита на потребителите
има изградени териториални подразделения,
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а при избор на помирителна комисия – тя се
определя по местоживеене на потребителя
според района є на действие.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Производството пред медиатор или
помирителна комисия не е задължителна предпоставка за предявяване на иск в съда.“
§ 37. В чл. 183, ал. 1, изречение второ след
думата „представители“се добавя „трябва да
притежават подходяща квалификация и“.
§ 38. В чл. 184 ал. 1 се изменя така:
„(1) Медиаторът и помирителната комисия
съдействат за доброволното уреждане на споровете чрез сключване на споразумение между
страните по спора.“
§ 39. В чл. 186, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. глава четвърта, раздел I „Договор, сключен извън търговския обект“, раздел II „Договор
за продажба от разстояние“ и раздел IV „Нелоялни търговски практики“, глава пета, раздел II
„Гаранция на потребителската стока“ и раздел
ІІІ „Рекламации“, глава шеста „Неравноправни клаузи в потребителски договори“ и глава
седма „Договори за разпределено във времето
право на ползване на собственост. Договори за
дългосрочни ваканционни продукти. Договори
за препродажба и замяна“;“.
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. глава четвърта „Търговски съобщения“от
Закона за радиото и телевизията;
4. глава единадесета „Реклама на лекарствените продукти“от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина;“.
3. Създава се нова т. 8:
„8. Закона за дейностите по предоставяне
на услуги;“.
4. Досегашната т. 8 става т. 9.
5. Досегашната т. 9 става т. 10 и в нея буква
„з“ се изменя така:
„з) Директива 2008/122/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение
на някои аспекти на договорите за разпределено
във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и
замяна (ОВ, L 33/10 от 3 февруари 2009 г.);“.
§ 40. В чл. 191 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „към министъра на икономиката, енергетиката и туризма“се заличават.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за изпълнението на
изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
25 ноември 2009 г. относно етикетирането на
гуми по отношение на горивната ефективност
и други съществени параметри (ОВ, L 342/46
от 22 декември 2009 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1222/2009“.“
§ 41. Член 221 се изменя така:
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„Чл. 221. За нарушение на разпоредбите на
чл. 118 и 119 за предоставяне на гаранция на
потребителски стоки в писмена форма и за
изискванията към информацията, която заявлението за гаранция трябва да съдържа, на виновните лица се налага глоба, а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 500 до 1500 лв.“
§ 42. Член 222а се изменя така:
„Чл. 222а. За нарушение на чл. 113 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция, в размер от 500 до 3000 лв.“
§ 43. Член 223 се изменя така:
„Чл. 223. Който не изпълни задълженията
си по чл. 156 – 158, 160, 161б – 161д и 161и,
се наказва с глоба, а едноличните търговци и
юридическите лица – с имуществена санкция,
в размер от 500 до 3000 лв.“
§ 44. Член 224 се изменя така:
„Чл. 224. (1) Който рекламира договор или
група договори в нарушение на изискванията на
чл. 159 и 161, се наказва с глоба, а едноличните
търговци и юридическите лица – с имуществена
санкция, в размер от 500 до 3000 лв.
(2) Глобата или имуществената санкция по
ал. 1 се налага и на лице, което излъчва или
предоставя за излъчване за своя сметка реклама
за сключване на договор, която не отговаря на
изискванията на чл. 159 и 161.“
§ 45. Член 225 се изменя така:
„Чл. 225. (1) Който в нарушение на чл. 161ж
пряко или косвено начисли разходи на потребител, който упражнява правото си на отказ
от сключения договор, се наказва с глоба, а
едноличните търговци и юридическите лица – с
имуществена санкция, в размер от 1000 до
3000 лв.
(2) Който в нарушение на чл. 161з изисква
или приема авансово плащане, предоставяне
на гаранции, блокиране на пари по сметки,
изрично признаване на задължения или всякаква друга насрещна престация от потребител,
се наказва с глоба, а едноличните търговци и
юридическите лица – с имуществена санкция,
в размер от 1000 до 3000 лв.“
§ 46. Член 225а се изменя така:
„Чл. 225а. (1) Доставчик по смисъла на
Регламент (ЕО) № 1222/2009, който не изпълнява задълженията си по чл. 4 от регламента,
се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.
или с имуществена санкция в размер от 1000
до 3000 лв.
(2) Дистрибутор по смисъла на Регламент
(ЕО) № 1222/2009, който не изпълнява задълженията си по чл. 5 от регламента, се наказва
с глоба в размер 500 лв. или с имуществена
санкция в размер 2000 лв.
(3) Доставчик на превозно средство или
дистрибутор на превозно средство по смисъла
на Регламент (ЕО) № 1222/2009, който не
изпълнява задълженията си по чл. 6 от регла-
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мента, се наказва с глоба в размер от 500 до
1500 лв. или с имуществена санкция в размер
от 1000 до 3000 лв.“
§ 47. Член 230а се изменя така:
„Чл. 230а. За възпрепятстване на длъжностни
лица при осъществяване на правомощията им
по чл. 192 и 192а и за неизпълнение на разпореждане по чл. 192а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните
търговци и юридическите лица – имуществена
санкция, в размер от 1000 до 3000 лв.“
§ 48. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се § 12а:
„§ 12а. Разпоредбите на глава шеста не се
прилагат по отношение на договорни клаузи,
които отразяват законови или подзаконови
разпоредби или принципи на международни
конвенции, в т.ч. в областта на транспорта,
по които държавите – членки на Европейския
съюз, или Европейският съюз са страна.“
2. В § 13 се създава т. 32:
„32. „Траен носител“ е всеки носител, даващ
възможност на потребителя или на търговеца
да съхранява информация, изпратена лично до
него, който позволява лесното є използване
в бъдеще за период от време, съответстващ
на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото
възпроизвеждане на съхранената информация.“
3. В § 13а т. 10 се изменя така:
„10. Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари
2009 г. относно защитата на потребителите по
отношение на някои аспекти на договорите за
разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти,
препродажба и замяна.“
§ 49. Създава се приложение № 1 към
чл. 156, т. 1:
„Приложение № 1
към чл. 156, т. 1
Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за разпределено във времето
право на ползване на собственост
Част I.
1. фирмата, правно-организационната форма,
ЕИК, седалище и адрес на търговеца – юридическо
лице, или имената, единният граждански номер
(личният номер или личният номер на чужденец)
и адрес за кореспонденция за физическо лице,
който/които ще бъде/бъдат страна по договора;
2. кратко описание на продукта, например
описание на недвижимия имот;
2.1. същност и съдържание на правото/правата
по договора за разпределено във времето ползване
на собственост;
3. срок, в който потребителят може да упражни
правото си на разпределено във времето ползване
на собственост и информация за продължителност
та на периода, през който потребителят може да
упражни това право;

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

3.1. дата, от която потребителят може да упражни правото си по договора за разпределено
във времето ползване на собственост;
3.2. когато договорът се отнася за конкретен
имот, който е в процес на строителство, се посочва
датата, на която ще бъде завършено средството
за подслон, или мястото за настаняване и датата,
на която услугите, съоръженията или оборудването ще бъдат завършени и/или предоставени на
разположение на потребителя;
4. цената, която потребителят следва да заплати за придобиване на разпределено във времето
право на ползване на собственост;
4.1. информация за допълнителните задължителни разходи, които произтичат от договора за
разпределено във времето право на ползване на
собственост; вида на разходите и посочване на
дължимите суми, например годишни вноски, други
периодични такси, специални такси, местни данъци;
5. информация за основните услуги, предоставени на потребителя, например: електричество,
вода, поддръжка, събиране на отпадъци и размер
на сумата, която потребителят трябва да заплати
за тяхното ползване;
5.1. информация за общите съоръжения и
оборудване, предоставени на разположение на
потребителя, например басейн, сауна и други;
5.2. информация дали общите съоръжения и
оборудване са включени в разходите за предоставяне на основни услуги по т. 5;
5.3. когато общите съоръжение и оборудване
не са включени в разходите за предоставяне на
основни услуги по т. 5, се посочва какво е включено в тях и за какво трябва да се плаща;
6. наличие на възможност за присъединяване на
потребителя към схема за замяна на разпределено
във времето право на ползване на собственост;
6.1. когато е възможно присъединяването на
потребителя към схема за замяна на разпределено
във времето право на ползване на собственост, се
посочва наименованието на схемата за замяна;
6.2. информация за разходите на потребителя за
участието му в разпределено във времето право на
ползване на собственост или в схемата за замяна;
7. информация дали търговецът е подписал
кодекс за добра търговска практика и, в случай
че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.
Част II. Обща информация за следните права
на потребителя:
1. потребителят има право да се откаже от
договора за разпределено във времето ползване
на собственост, без да посочва причина, в срок
14 календарни дни считано от датата на:
а) сключване на договора, или
б) сключване на всеки обвързващ предварителен договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане
по-късно;
2. в периода, през който потребителят може
да упражни правото си на отказ от сключения
договор, е забранено извършването на авансово
плащане от страна на потребителя;
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3. забраната за извършване на авансово плащане
по т. 2 се отнася за всички видове престации, в
т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции,
за блокирането на пари по сметки, за изричното
признаване на задължения, и се отнася не само за
плащанията към търговеца, но и към трети страни;
4. потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение
на изрично посочените в договора;
5. съгласно международното частно право приложимият закон към договора за разпределено във
времето право на ползване на собственост може да
бъде различен от закона на държавата – членка на
Европейския съюз, в която потребителят пребивава
или в която той има постоянно местожителство,
и че евентуалните съдебни спорове могат да се
отнасят пред съдилища, различни от съдилищата на
държавата членка, в която потребителят пребивава
или в която той има постоянно местожителство.
Подпис на потребителя:
Част III. Допълнителна информация, която
потребителят има право да получи, и посочване
къде може да бъде намерена, например в коя глава
на общата брошура се намира тази информация,
ако тя не е предоставена по-долу.
1. Информация за придобитите права
1.1. информация относно условията за упражняване правото на разпределено във времето ползване
на собственост на територията на държавата членка
или на държавите – членки на Европейския съюз,
на която/които се намира/намират съответният
обект/обекти на собственост; информация дали тези
условия са били изпълнени, както и информация
кои условия все още не са изпълнени;
1.2. информация за всяко ограничаване възможността на потребителя да използва някое от
средствата за подслон или места за настаняване,
когато договорът му предоставя право на избор
измежду различни средства за подслон или места
за настаняване.
2. Информация за обектите на собственост
2.1. точно и подробно описание на недвижимия имот и неговото местонахождение, когато
договорът се отнася за конкретен недвижим имот;
2.2. подходящо описание на различните обекти
на собственост и на тяхното местонахождение,
когато договорът се отнася за няколко обекта на
собственост;
2.3. подходящо описание на средството за
подслон или мястото за настаняване и неговите
съоръжения, предоставени на разположение на
потребителя, когато договорът се отнася за средство
за подслон или място за настаняване, различно
от недвижим имот;
2.4. информация за услугите, например електричество, вода, поддръжка, събиране на отпадъци, до
които потребителят има достъп или ще му бъде
предоставен такъв, и при какви условия;
2.5. информация за общите съоръжения, като
плувен басейн, сауна и други, до които потребителят има достъп или може да му бъде предоставен
такъв, и при какви условия.
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3. Когато е приложимо, допълнителни изисквания за предоставяне на информация по отношение на средствата за подслон или местата за
настаняване, чието строителство не е завършено
3.1. степен на завършеност на средството за
подслон или мястото за настаняване и на услугите, които правят имота готов за експлоатация
(присъединяване на имота към обществената
инфраструктура (eлектричество, В и К, телефон),
и степен на завършеност на всички съоръжения,
до които потребителят ще има достъп;
3.2. краен срок за завършване строителството на
средството за подслон или мястото за настаняване
и за присъединяване на имота към обществената
инфраструктура (eлектричество, В и К, телефон),
както и очакваният краен срок за завършване
строителството на съоръженията, до които потребителят ще има достъп;
3.3. номер на издаденото разрешително за строеж, наименование и пълен адрес на контролния
орган, извършващ строителния надзор;
3.4. информация за предоставени гаранции от
страна на търговеца за своевременното завършване строителството на средството за подслон или
мястото за настаняване или за възстановяване
на направените от потребителя плащания, когато
имотът не бъде завършен, и когато е приложимо – информация относно условията за прилагане
на тези гаранции.
4. Информация за разходите
4.1. точно и подходящо описание на всички
разходи, свързани с договора за разпределено във
времето право на ползване на собственост;
4.2. информация как разходите по т. 4.1 ще
бъдат начислени на потребителя и информация
за реда и начина, включително срока, в който те
могат да бъдат увеличени;
4.3. информация за начина, по който се изчислява стойността на разходите, свързани с обитаване
на недвижимия имот;
4.4. информация за задължителни законови
разходи (например данъци и такси) и за общи
административни разходи, например разходи за
управление, поддръжка и ремонт на имота;
4.5. когато е приложимо, информация дали
имотът е обременен с ипотеки, тежести или други
ограничени вещни права върху правото на собственост за средството за подслон или мястото за
настаняване и информация дали тежат каквито и
да е други задължения върху него.
5. Информация за прекратяването на договора
5.1. когато е приложимо, информация относно начините за прекратяване на допълнителните
договори и за последиците от това;
5.2. информация относно условията за прекратяване на договора, последиците от неговото
прекратяване и отговорността на потребителя за
евентуалните разходи, които биха могли да възникнат от прекратяване на договора.
6. Допълнителна информация
6.1. информация за начина, по който са организирани поддръжката и ремонтът на недвижимия
имот, неговото стопанисване и управление, в т.ч.
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информация дали потребителят може да повлияе
и да участва във вземането на решения по тези
въпроси;
6.2. информация за наличието на възможност
за потребителя да участва в схема за препродажба на своето разпределено във времето право на
ползване на собственост;
6.3. информация за съответната схема по т. 6.2
и посочване на разходите, свързани с препродажба
посредством наличната схема;
6.4. информация за езика/езиците за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка
с договора, например относно решения, касаещи
управлението на собствеността, увеличаване на
разходите и разглеждане на запитвания и жалби
на потребители;
6.5. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно разрешаване
на спорове.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:“

§ 50. Създава се приложение № 2 към
чл. 156, т. 2:
„Приложение № 2
към чл. 156, т. 2

Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за дългосрочни ваканционни
продукти
Част I.
1. фирмата, правно-организационната форма,
ЕИК, седалище и адрес на търговеца – юридическо
лице, или имената, единният граждански номер
(личният номер или личният номер на чужденец)
и адрес за кореспондеция за физическо лице,
който/които ще бъде/бъдат страна по договора;
2. кратко описание на продукта;
2.1. същност и съдържание на правото/правата
по договора за дългосрочни ваканционни продукти;
3. срок, в който потребителят може да упражни
правото си по договора за дългосрочни ваканционни
продукти, и когато е необходимо, информация за
продължителността на периода, през който потребителят може да упражни това право;
3.1. дата, от която потребителят може да започне да упражнява правото си по договора за
дългосрочни ваканционни продукти;
4. цената, която потребителят следва да заплати за придобиване на правото или на правата по
договора за дългосрочни ваканционни продукти,
включително информация за повтарящите се допълнителни разходи, които е възможно да бъдат
за сметка на потребителя, в резултат на предоставеното му право на достъп до средството за
подслон или мястото за настаняване, до транспорт
и до всеки друг вид продукт или услуга, свързани
с тях, както следва:
а) график за разсрочено плащане на цената,
определена в договора, при който дължимата
сума е разделена на равни по стойност вноски за
целия срок на договора, и информация за датите,
на които вноските трябва да бъдат платени;
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б) информация, че след изтичане на първата
година на договора е възможно стойността на
следващите плащания да бъде коригирана с оглед запазване реалната стойност на разсрочените
плащания, например за отчитане на инфлацията;
в) информация за допълнителните задължителни
разходи по договора за дългосрочни ваканционни
продукти, вида на разходите и дължимите суми,
например годишни вноски за членство;
5. информация за основните услуги, предоставени на потребителя, например отстъпки при
настаняване в хотел и осигуряване на самолетни
билети на преференциални цени;
5.1. информация за това, дали основните услуги
по договора за дългосрочни ваканционни продукти
са включени в разходите по т. 4 по отношение на
годишните вноски;
5.2. когато основните услуги по договора не
са включени в разходите, отразени в годишната
вноска, се посочва кои услуги са включени и
кои не, например в годишната вноска е включен
престой с три нощувки и всяка друга нощувка се
заплаща отделно;
6. информация дали търговецът е подписал
кодекс за добра търговска практика и, в случай
че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.
Част II. Обща информация за следните права
на потребителите
1. потребителят има право да се откаже от
договора за дългосрочни ваканционни продукти,
без да посочва причина, в срок 14 календарни дни
считано от датата на:
а) сключване на договора, или
б) сключване на обвързващ предварителен
договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане
по-късно;
2. в периода, през който потребителят може
да упражни правото си на отказ от договора за
дългосрочни ваканционни продукти, е забранено
извършването на авансово плащане от страна на
потребителя;
3. забраната за извършване на авансови плащания по т. 2 се отнася за всички видове престации,
в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции,
за блокиране на пари по сметки, за изричното
признаване на задължения, и се отнася не само за
плащания към търговеца, но и към трети страни;
4. потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка,
като отправи предизвестие в срок 14 календарни
дни считано от датата на получаване на поканата за плащане от страна на търговеца за всяка
годишна вноска;
5. потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение
на изрично посочените в договора;
6. съгласно международното частно право
приложимият закон към договора за дългосрочни
ваканционни продукти може да бъде различен от
закона на държавата – членка на Европейския
съюз, в която потребителят пребивава или в която
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той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред
съдилища, различни от съдилищата на държавата
членка, в която потребителят пребивава или в
която той има постоянно местожителство.
Подпис на потребителя:
Част III. Допълнителна информация, която
потребителят има право да получи, и посочване
къде може да бъде намерена, например в коя глава
на общата брошура се намира тази информация,
ако тя не е предоставена по-долу
1. Информация за придобитите права
1.1. точно и подходящо описание на намалението на цената за потребителя при извършване
на следващи резервации, придружено с примери
на подобни неотдавнашни предложения;
1.2. информация относно ограниченията за
упражняване правата на потребителя, като например ограничена наличност или валидност на
предложението, съгласно принципа на обслужване на потребителите по реда на постъпване на
тяхното съгласие за приемане предложението на
търговеца или предоставяне намаление на цената и
на специални промоции на ваканционния продукт
само за определен период от време.
2. Информация за прекратяването на договора
2.1. когато е приложимо, информация за начина
на прекратяване на допълнителните договори и
за последиците от това;
2.2. информация относно условията за прекратяване на договора, последиците от неговото
прекратяване и отговорността на потребителя за
евентуалните разходи, които могат да възникнат
от прекратяването на договора.
3. Допълнителна информация
3.1. информация за езика/езиците за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с
договора, например по отношение на разглеждането
на запитвания и жалби на потребители;
3.2. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно разрешаване
на спорове.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:“

§ 51. Създава се приложение № 3 към
чл. 156, т. 3:
„Приложение № 3
към чл. 156, т. 3
Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за препродажба
Част I.

1. фирмата, правно-организационната форма,
ЕИК, седалище и адрес на търговеца – юридическо
лице, или имената, единният граждански номер
(личният номер или личният номер на чужденец)
и адрес за кореспонденция за физическо лице,
който/които ще бъде/бъдат страна по договора;
2. кратко описание на предоставяните услуги,
например маркетинг;
3. срок на договора за препродажба;
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4. информация за цената, която потребителят
следва да заплати за получаване на услугите по
договора;
4.1. информация за допълнителните задължителни разходи, които произтичат от договора
за препродажба; вид на разходите и посочване
на дължимите суми, например местни данъци,
нотариални такси и разходи, разходи за реклама;
5. информация дали търговецът е подписал
кодекс за добра търговска практика и, в случай
че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.
Част II. Обща информация за следните права
на потребителя:
1. потребителят има право да се откаже от
договора за препродажба, без да посочва причина,
в срок 14 календарни дни считано от датата на:
а) сключване на договора, или
б) сключване на обвързващ предварителен
договор, или
в) получаване на тези договори, ако това стане
по късно;
2. забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя до момента на
осъществяване на действителната продажба или
до прекратяване на договора по друг начин;
3. забраната за извършване на авансово плащане
по т. 2 се отнася за всички видове престации, в
т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции,
за блокиране на пари по сметки, за изричното
признаване на задължения, и се отнася не само за
плащанията към търговеца, но и към трети страни;
4. потребителят не дължи каквито и да са разходи и не поема други задължения с изключение
на изрично посочените в договора;
5. съгласно международното частно право
приложимият закон към договора за дългосрочни
ваканционни продукти може да бъде различен от
закона на държавата – членка на Европейския
съюз, в която потребителят пребивава или в която
той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред
съдилища, различни от съдилищата на държавата
членка, в която потребителят пребивава или в
която той има постоянно местожителство.
Подпис на потребителя:
Част III. Допълнителна информация, която
потребителят има право да получи, и посочване
къде може да бъде намерена, например в коя глава
на общата брошура се намира тази информация,
ако тя не е предоставена по-долу
1. информация относно условията за прекратяване на договора за препродажба, последиците от
неговото прекратяване и отговорността на потребителя за евентуалните разходи, които могат да
възникнат от прекратяването на договора;
2. информация за езика/езиците и за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с
договора, например по отношение на разглеждането
на запитвания и жалби на потребители;

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

3. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно решаване
на спорове.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:“

§ 52. Създава се приложение № 4 към
чл. 156, т. 4:
„Приложение № 4
към чл. 156, т. 4
Стандартен формуляр за предоставяне на информация за договори за замяна
Част I.

1. фирмата, правно-организационната форма,
ЕИК, седалище и адрес на търговеца – юридическо
лице, или имената, единният граждански номер
(личният номер или личният номер на чужденец)
и адрес за кореспонденция за физическо лице,
който/които ще бъде/бъдат страна по договора;
2. кратко описание на продукта;
2.1. същност и съдържание на правото/правата
по договора за замяна;
3. срок, в който потребителят може да упражни правото си по договора за замяна, и когато е
необходимо, информация за продължителността
на периода, през който потребителят може да
упражни това право;
3.1. дата, от която потребителят може да упражни правото си по договора за замяна;
4. цената, която потребителят следва да заплати
за разходите за присъединяване към схемата за
замяна;
4.1. информация за допълнителните задължителни разходи, които произтичат от договора за
замяна; вид на разходите и посочване на дължимите суми, например разходи за подновяване на
членство, други повтарящи се разходи, специални
такси, местни данъци;
5. информация за основните услуги, предоставени на потребителя;
5.1. информация дали основните услуги са
включени в разходите по т. 4;
5.2. когато основните услуги не са включени в
разходите по т. 4, се посочва какво е включено в
тях и какво не е (видът на разходите и обозначаване на тяхната стойност, например приблизителна
цена, която трябва да заплати потребителят за извършване на индивидуалните сделки по замяната,
в т.ч. всички допълнителни разходи);
6. информация дали търговецът е подписал
кодекс за добра търговска практика и, в случай
че е подписал такъв, къде може да бъде намерен.
Част II. Обща информация за следните права
на потребителя:
1. потребителят има право да се откаже от
договора за замяна, без да посочва причина, в
срок 14 календарни дни считано от датата на:
а) сключване на договора, или
б) сключване на обвързващ предварителен
договор, или
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в) получаване на тези договори, ако това стане
по-късно;
2. когато договорът за замяна се предлага заедно
и по едно и също време с договор за разпределено
във времето право на ползване на собственост, и
към двата договора се прилага само един 14-дневен
срок, през който потребителят може да упражни
правото си на отказ от двата договора;
3. в периода, през който потребителят може
да упражни правото си на отказ от договора за
замяна, е забранено извършването на авансово
плащане от страна на потребителя;
4. забраната за извършване на авансово плащане
по т. 3 се отнася за всички видове престации, в
т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции,
за блокирането на пари по сметки, за изричното
признаване на задължения, и се отнася не само за
плащания към търговеца, но и към трети страни;
5. потребителят не дължи каквито и да е разходи и не поема други задължения с изключение
на изрично посочените в договора;
6. съгласно международното частно право
приложимият закон към договора за дългосрочни
ваканционни продукти може да бъде различен от
закона на държавата – членка на Европейския
съюз, в която потребителят пребивава или в която
той има постоянно местожителство, и че евентуалните съдебни спорове могат да се отнасят пред
съдилища, различни от съдилищата на държавата
членка, в която потребителят пребивава или в
която той има постоянно местожителство.
Подпис на потребителя:
Част III. Допълнителна информация, която
потребителят има право да получи, и посочване
къде може да бъде намерена, например в коя глава
на общата брошура се намира тази информация,
ако тя не е предоставена по-долу
1. Информация за придобитите права
1.1. информация за начина на действие на
схемата за замяна, за възможностите и начина
на нейното извършване;
1.2. информация за стойността на разпределеното във времето право на ползване на собственост
на потребителя в схемата за замяна и посочване на
конкретни възможности за извършване на замяна;
1.3. информация за броя на наличните средства
за подслон или места за настаняване, броя на
участниците, включени в схемата за замяна, в т.ч.
информация за всяко ограничаване възможността на потребителя да ползва избраното от него
средство за подслон или място за настаняване,
например през определени периоди от годината,
евентуално за необходимостта от извършване
на резервация дълго време преди ползването на
средството за подслон или мястото за настаняване
и за всяко ограничаване на избора, произтичащ
от разпределеното във времето право на ползване
на собственост, с което потребителят участва в
схемата за замяна.
2. Информация за обектите на собственост
2.1. кратко и подходящо описание на обектите
на собственост и тяхното местонахождение;
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2.2. подходящо описание на средството за
подслон или мястото за настаняване и на съоръженията, както и посочване къде потребителят
може да получи допълнителна информация, когато
договорът за замяна се отнася за средство за подслон или място за настаняване, което е различно
от недвижим имот.
3. Информация за разходите
3.1. информация за задължението на търговеца
да предостави подробна информация на потребителя преди организирането на замяната за всяка
предложена възможност за замяна и за всички
допълнителни разходи, свързани с нея, които се
дължат от потребителя.
4. Информация за прекратяването на договора
4.1. когато е приложимо, информация за начина
на прекратяване на допълнителните договори и
за последиците от това;
4.2. информация относно условията за прекратяване на договора, последиците от неговото
прекратяване и отговорността на потребителя за
евентуалните разходи, които могат да възникнат
от прекратяването на договора.
5. Допълнителна информация
5.1. информация за езика/езиците за осъществяване на комуникация с търговеца във връзка с
договора, например по отношение на разглеждането
на запитвания и жалби на потребители;
5.2. когато е приложимо, информация за наличието на възможност за извънсъдебно разрешаване
на спорове.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя:“

§ 53. Създава се приложение № 5 към
чл. 161г, т. 5:
„Приложение № 5
към чл. 161г, т. 5
ОТДЕЛЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЛЕСНЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ
ОТ ДОГОВОРА
I. Право на отказ от сключения договор

Част първа от формуляра съдържа информация
за следните права на потребителя:
1. потребителят има право да се откаже от
настоящия договор, без да посочва причина, в
срок 14 календарни дни;
2. правото на отказ от договора започва да тече
считано от …………….. (попълва се от търговеца преди
предоставянето на формуляра на потребителя);
3. когато потребителят не получи настоящия
формуляр, срокът за упражняване правото на отказ започва да тече от момента, в който получи
пълната информация, като този срок не може да
бъде по-дълъг от една година и 14 календарни дни;
4. когато потребителят не получи цялата задължителна преддоговорна информация за съответния
договор, срокът за упражняване правото на отказ
започва да тече от момента на получаване на
пълната информация, като този срок не може да
бъде по-дълъг от 3 месеца и 14 календарни дни;
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5. за да упражни правото си на отказ от сключения договор, потребителят уведомява търговеца
на посочените от него по-долу име и адрес за
своето решение; уведомяването се извършва на
траен носител, например писмо, изпратено по
пощата или по електронна поща; за да упражни
правото си на отказ от договора, потребителят
може да използва и настоящия формуляр, но това
не е задължително;
6. когато потребителят упражни правото си
на отказ от договора, той не дължи каквито и да
са разходи;
7. информация, че в допълнение към правото
на отказ от сключения договор е възможно националното законодателство на държавите – членки
на Европейския съюз, да предоставя допълнителни права на потребителя, например правото да
прекрати договора в случай на непредоставяне на
информация от страна на търговеца.
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само ако уведомяването е извършено на хартиен
носител;
7. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване
правото на отказ.
Потвърждение за получаване на информацията:
Подпис на потребителя/ите:“

Заключителна разпоредба
§ 54. Разпоредбите на § 40, т. 2 и § 46 влизат
в сила от 1 ноември 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 февруари 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2439

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

II. Забрана за авансово плащане
Част втора от формуляра съдържа информация
за следните права на потребителя:
1. в периода, през който потребителят може
да упражни правото си на отказ от договора, е
забранено извършването на авансово плащане от
страна на потребителя;
2. забраната за извършване на авансово плащане
по т. 1 се отнася за всички видове престации, в
т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции,
за блокирането на пари по сметки, за изричното
признаване на задължения, и се отнася не само за
плащанията към търговеца, но и към трети страни.
III. Уведомление за отказ от сключения договор
Част трета съдържа следните реквизити:
1. до …….…………….. (име и адрес на търговеца)
2. с настоящото долуподписаният/те... ……..……
Ви уведомявам, че се отказвам от договора
3. дата на сключване на договора ...................
4. име на потребителя/ите .... ………………………...
5. адрес/и на потребителя/ите ..... ………………….
6. подпис напотребителя/ите .…………………………
7. дата на уведомяването .…………………………………

УКАЗ № 25
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Дени Дансет – почетен
консул на Република България в Марсилия,
Френската република, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големите му
заслуги за развитието на двустранните икономически отношения между Република България
и Френската република.
Издаден в София на 16 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2489

Указания за попълване на раздел III
1. попълва се от търговеца преди предоставяне
на формуляра на потребителя;
2. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване
правото на отказ; посочват се трите имена на
потребителя/ите;
3. попълва се от търговеца и се посочва датата
на сключване на договора;
4. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване
правото на отказ;
5. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване
на правото на отказ;
6. попълва се от потребителя/ите само когато
настоящият формуляр се използва за упражняване
правото на отказ; подписва се от потребителя/ите

БРОЙ 18

УКАЗ № 26
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Хервиг Хадвигер с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за укрепването и развитието на българо-австрийските отношения в
областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 16 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2490
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УКАЗ № 32
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Иммануел Робърт Инкириванг – извънреден и пълномощен посланик на
Република Индонезия в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за укрепването и
развитието на българо-индонезийските отношения и по повод окончателното му отпътуване
от страната.
Издаден в София на 18 февруари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
2491

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за безопасната експлоатация и техническия
надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15
и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64
от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Наредбата се прилага за асансьори
по смисъла на § 1, т. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни
устройства, приета с Постановление № 242 на
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г.,
бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37
от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.), със скорост, поголяма от 0,15 m/s.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. машини, които попадат в обхвата на
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с
Постановление № 140 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; попр.,
бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2010 г.),
независимо от датата на производството им
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и нормативния акт, определящ устройството
им, който е бил в сила към датата на тяхното
производство;“.
2. В т. 2 след думата „работи“ се поставя
точка и запетая и текстът до края се заличава.
3. Точки 5 и 6 се отменят.
4. Точки 8 и 9 се отменят.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Ползвателите на асансьори са
длъжни да осигурят тяхната експлоатация в
съответствие с изискванията на наредбата и на
инструкцията за експлоатация на производителя.
(2) Ползвателите на асансьори, пуснати на
пазара след влизането в сила на Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни
устройства, са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със
съществените изисквания е удостоверено с
декларация за съответствие и маркировка за
съответствие.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „сключват“ се добавя
„писмени“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, ако ползвателят сам е вписан в регистъра по чл. 36, ал. 1
ЗТИП като лице, което поддържа, ремонтира
и преустройва асансьори.“
§ 5. В чл. 7а, т. 5 думите „приложимите
наредби по чл. 7 ЗТИП“ се заменят с „Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, ако са пуснати на пазара след
влизането є в сила“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. да извършват функционални проверки за
изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложението;“
б) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „ако са установили или са получили
информация за такива неизправности“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Ако в инструкцията не е определен срок
за функционалните проверки, те се извършват
най-малко веднъж на 10 дни.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Лицата, които поддържат асансьори, са
длъжни до края на всяко тримесечие да уведомяват регионалния отдел на Главна дирекция
„Инспекция за държавен технически надзор“ в
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на чиято територия е монтиран
асансьорът, за:
1. ползвателите, с които са сключили или
прекратили договор за поддържане на асансьори;
2. адреса, на който са монтирани асансьорите по т. 1.“
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§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Поддържащият
персонал задължително спира“ се заменят с
„Лицата, които поддържат асансьори, задължително спират“;
б) създава се т. 15:
„15. теч на масло от цилиндъра или маркучите – за хидравлични асансьори.“
2. В ал. 2 думите „поддържащият персонал“ се
заменят с „лицето, което поддържа асансьора“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Асансьорните монтьори по чл. 8
извършват най-малко веднъж на 12 месеца външен оглед по чл. 26, ал. 1, т. 3 на асансьорите
и записват резултатите от него в дневника на
асансьора по чл. 9, ал. 1, т. 4.“
§ 9. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Асансьорите, предназначени само за
товари, монтирани в предприятия, се обслужват
от придружител, когато това е предвидено в
инструкцията на производителя.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „преди пускането им в
постоянна експлоатация“ се заменят с „в 20-дневен срок след издаването на декларацията за
съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
асансьорите и техните предпазни устройства“.
2. В ал. 3 т. 7 се изменя така:
„7. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени с Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни
устройства – за пуснатите на пазара след влизането є в сила.“
§ 11. В чл. 21 накрая се добавя „в два екземпляра“.
§ 12. Член 22 се отменя.
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „най-малко“ се заличават;
б) точка 5 се изменя така:
„5. след замяна на повдигателен механизъм,
триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи
въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;“.
2. В ал. 2 думите „т. 1, 3, 4, 5 и 8“ се заменят
с „т. 1 – 6 и 8“.
3. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 4 и 5“ се заменят
с „ал. 1, т. 3, 4 и 5“.
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Към искането по ал. 2 за извършване
на технически преглед по ал. 1, т. 3 се прилагат
документите по § 1а, ал. 2.
(5) Към искането по ал. 2 за извършване на
технически преглед по ал. 1, т. 5 се прилагат:
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1. документите за качество на заменените
елементи, възли или въжета;
2. декларация за съответствие на заменените
предпазни устройства със съществените изисквания, определени с Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
асансьорите и техните предпазни устройства.
(6) Техническите прегледи по ал. 1, т. 7 се
извършват само от органа по чл. 18, т. 1 за
всички асансьори, независимо от това в коя
точка от приложение № 1 към Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензии за
осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за
водене на регистър на съоръженията, приета с
Постановление № 187 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от
2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г. и бр. 73 от 2010 г.), попадат
асансьорите. Те могат да се извършват:
1. при проверки по чл. 42, ал. 1 или чл. 34б,
ал. 1 ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на периодичните прегледи по ал. 1, т. 2 са изтекли и
не е постъпило заявление по ал. 2;
3. при обследване на аварии и злополуки
с асансьори;
4. при получаване на сигнали, жалби или
предложения от други контролни органи, граждани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на принудителните административни мерки по чл. 49,
ал. 1 ЗТИП;
6. преди изтичането на сроковете по ал. 1,
т. 2, когато резултатите от предходните технически прегледи показват, че има предпоставки
за появяване на дефекти, които ще застрашат
безопасната експлоатация на асансьора.“
§ 14. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „асансьора“ се добавя
„или което го е монтирало“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по чл. 24, ал. 1,
т. 2 – 6 и 8“.
§ 15. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. При първоначалния технически
преглед се извършва:
1. визуална проверка за съответствието на
асансьора с документите по чл. 20, ал. 3, т. 2,
3 и 7;
2. проверка за наличието на маркировка за
съответствие на асансьора и предпазните му
устройства съгласно приложимите наредби по
чл. 7 ЗТИП.“
§ 16. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „прегледи“
се добавя „по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 8“;
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б) в т. 1 думите „чл. 20, ал. 3, т. 2 – 7 или
чл. 22“ се заменят с „чл. 20, ал. 3, т. 2 и 3 или
§ 1а, ал. 2“;
в) точка 2 се отменя;
г) точка 4 се изменя така:
„4. изпитвания съгласно БДС EN 811+АС:2003, приложение D.2, буква „d“, буква
„f“, т. 2, букви „g“ – „l“ и „n“ или БДС EN 812+АС:2003, приложение D.2, буква „е“, т. 2 и
букви „f“ – „o“, „q“ – „v“ и „у“;“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „прегледи“
се добавя „по чл. 24, ал. 1, т. 2“ – 8“;
б) в т. 2 думите „и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква „j“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) в основния текст след думата „прегледи“
се добавя „по чл. 24, ал. 1, т. 2 – 8“;
б) в т. 1 думите „и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква „q“ се заличават;
в) в т. 2 думите „БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква „j“ и“ се заличават.
4. Алинея 4 се отменя.
§ 17. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „и изпитвания“ се
заличават.
2. В ал. 3 думата „Инспекторите“ се заменя
със „Служителите“.
§ 18. Член 28 се отменя.
§ 19. В чл. 29, ал. 1 думите „и името на
асансьорния монтьор по чл. 8“ се заличават.
§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Инспекторите“ се заменя
със „Служителите“.
2. В ал. 3 думата „инспекторите“ се заменя
със „служителите“.
3. В ал. 4 след думата „бракува“ се добавя
„демонтира или се прекрати експлоатацията
му“ и се поставя запетая.
§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „инспектори“ се заменя
със „служители“.
2. В ал. 2 думата „инспекторите“ се заменя
със „служителите“.
§ 22. В чл. 33 думата „Инспекторите“ се
заменя със „Служителите“.
§ 23. В чл. 34, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. да разполагат с нает по трудово правоотношение персонал – не по-малко от двама
асансьорни монтьори с необходимата за поддържането, ремонтирането и/или преустройването на асансьорите, за които кандидатстват,
правоспособност съгласно Наредба № 3 от
2001 г. за условията и реда за придобиване на
правоспособност за упражняване на професията
„монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори“ (ДВ, бр. 9 от 2001 г.);“.
2. В т. 2 буква „б“ се изменя така:
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„б) процедури за работа за извършване на
функционалните проверки, техническото обслужване, планово-предупредителните ремонти,
външните огледи и изпитванията на асансьорите
и съставните им части; като такива могат да
се използват и инструкциите за експлоатация
на производителите на асансьори;“.
§ 24. В чл. 35, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) В заявлението по ал. 1 се посочва
единният идентификационен код (ЕИК) на
търговеца и неговия законен представител и
към него се прилагат:“.
2. Точки 1 и 2 се отменят.
3. В т. 7 думата „инструкциите“ се заменя
с „процедурите“.
§ 25. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се ново изречение второ:
„Указанията за допълнително представяне
на документи могат да се съобщават по реда
на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, когато заявителят не е намерен
на посочения от него адрес.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато заявителят не представи някой от
документите по чл. 35, ал. 2 и след предоставената му допълнителна възможност, се приема,
че той не съответства на изискването, което се
удостоверява чрез този документ.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 26. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) точка 3 се изменя така:
„3. „Преустройство“ е изменение на товароподемността, височината на повдигане, масата
на кабината или скоростта на асансьора или
изменение на конструкцията на шахтата или
машинното помещение, или изменение в електрическата схема за управление на асансьора или
на елементи от нея, или подмяна на предпазно
устройство с предпазно устройство, което има
технически характеристики, различни от тези
на замененото предпазно устройство.“;
в) създават се т. 5 и 6:
„5. „Поддържане“ са всички дейности, извършването на които осигурява безопасното
използване на асансьора според предназначението му, както и на неговите съставни части
след завършването на монтажа и през целия
му жизнен цикъл. Поддържането включва:
а) смазване, почистване и други подобни;
б) функционални проверки;
в) дейности по настройване и регулиране;
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г) ремонт или замяна на съставни части с
оригинални, при което не се променят техническите характеристики на асансьора;
д) ремонт на електрическата схема за управление на асансьора или замяна на елементи
от нея с оригинални елементи;
е) аварийно обслужване на асансьорите.
6. „Ремонт“ е подмяна на основна съставна
част, като повдигателен механизъм, кабина,
табло за управление и др., с оригинална част
или подмяна на предпазно устройство с предпазно устройство със същите технически характеристики, които има предпазното устройство,
което се заменя.“
2. Създава се § 1б:
„§ 1б. За асансьорите, монтирани в сгради
в режим на етажна собственост, задълженията
на ползвателя по наредбата се изпълняват от
управителя или председателя на управителния
съвет на етажната собственост.
§ 27. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се § 3а:
„§ 3а. (1) Като изключение от разпоредбата
на § 3 в срок до 31 декември 2011 г. ползвателите на всички асансьори, чиито шахтни врати
са с механични брави, които се заключват под
действието на пружина, без електрически контакт за заключена врата и с твърда отбивачка,
са длъжни да предприемат необходимите технически мерки, за да осигурят задвижването
на кабината да се предхожда от ефективно
заключване на шахтните врати, когато те са
в затворено положение, като за контролиране
на заключването трябва да се монтира електрическо предпазно устройство.
(2) При неизпълнение на изискването на
ал. 1 в посочения срок ползвателите и лицата,
които поддържат асансьорите, са длъжни да
спрат експлоатацията на асансьорите.
(3) Органите за технически надзор по чл. 18,
т. 2 са длъжни да уведомят съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, когато установят
експлоатация на асансьори, за които не е изпълнено изискването на ал. 1 след изтичането
на посочения срок.
(4) Когато служителите на ГД „ИДТН“
установят експлоатация на асансьори, за които не е изпълнено изискването на ал. 1 след
изтичането на посочения срок, те разпореждат
спирането на експлоатацията на асансьорите.“
2. Създава се § 4б:
„§ 4б. В срок до 30 юни 2011 г. лицата, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като
лица, поддържащи, ремонтиращи и/или преустройващи асансьори, са длъжни да приведат
персонала си в съответствие с изискванията на
чл. 34, ал. 1, т. 1.“
§ 28. Създава се ново приложение към
чл. 9, ал. 1, т. 2:
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„Приложение
към чл. 9, ал. 1, т. 2
1. Функционалните проверки се извършват на:
1.1. кабинните и етажните бутониери и осветлението в кабината;
1.2. шахтните врати, контактите към тях,
заключалките, демпферите, електромагнитните
отбивачки;
1.3. подемния механизъм, ограничителя на
скоростта, крайния прекъсвач;
1.4. таблото за управление;
1.5. бутона „Стоп“, покривната клапа, предпазния праг;
1.6. хидравличната станция;
1.7. клапанния блок;
1.8. хидравличния цилиндър.
2. Функционалната проверка се извършва,
като:
2.1. последователно от всеки етаж от кабината
се подават заявки и се следи за правилното
им изпълнение;
2.2. за асансьори с полуавтоматични врати
се проверява:
а) на всяка спирка дали асансьорът тръгва
при отворена врата;
б) целостта и укрепването на стъклата на
шахтните врати;
в) правилното функциониране на всеки
демпфер;
г) взаимодействието между отбивачката и
отключващия лост;
д) прекъсва ли електрическата верига на
вратата при движение на кабината надолу и
при натискане с ръка на вратата в зоната на
заключалката;
е) действието на покривната клапа и предпазния праг;
2.3. за асансьори с автоматични врати се
проверява:
а) действието на задвижващия механизъм
на автоматичната врата;
б) действието на фотоклетката;
в) действието на контакта, който отваря
отново вратата, когато срещне препятствие;
г) действието на бутон „Врата“;
д) взаимодействието между отбивачката на
кабинната врата и заключващия механизъм на
шахтната врата;
е) неизправности на електрическата верига
на контакта при опит за отваряне на шахтните
врати;
2.4. при асансьори, предназначени само за
товари, се проверява:
а) отварят ли се крилата на вратите без
задръжки или триене в пода;
б) действието на заключващата клапа и
устройствата за задържане на крилата при
затворено положение;
в) целостта и укрепването на стъклата на
шахтните врати;
2.5. когато кабината е между етажите, се
проверява изправното действие на бутон „Стоп“;
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2.6. в машинното помещение на електрическите асансьори се проверява:
а) наличието на несвойствен шум в подемния механизъм;
б) наличието на теч на масло от подемния
механизъм;
в) нивото на маслото в редуктора;
г) разхлабени разглобяеми съединения на
подемния механизъм;
д) визуална проверка за скъсани нишки на
носещото въже по цялата му дължина;
е) проверка на каналите на фрикционната
шайба за видимо износване;
ж) работата на ограничителя на скоростта
при нормална скорост;
з) изправното действие на крайните прекъсвачи;
2.7. за хидравличните асансьори се проверява:
а) нивото на масло в хидравличната станция;
б) наличието на теч на масло в клапанния
блок;
в) изправността на съединенията на клапанния блок с маркучите;
г) наличието на теч на масло от цилиндъра
и съединенията на маркучите;
д) изправността на водачите на ролковия
блок и буталото;
2.8. проверява се изправното действие на
всяка етажна бутониера;
2.9. визуално се проверява командното табло.“
Заключителни разпоредби
§ 29. В Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензии за осъществяване на
технически надзор на съоръжения с повишена
опасност и за реда за водене на регистър на
съоръженията, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г. и
бр. 73 от 2010 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В приложение № 1:
а) точка 1.6.2 се изменя така:
„1.6.2. Подемници за повдигане на хора
или на хора и товари с изключение на тези
по т. 2.6.8.“;
б) точка 2.6.8 се изменя така:
„2.6.8. Всички строителни подемници за
повдигане на хора или на хора и товари, независимо от вида на строежа, в който са монтирани, както и други подемници за повдигане
на хора или на хора и товари, монтирани в
жилищни сгради.“;
в) точка 2.7 се изменя така:
„2.7. Асансьори в жилищни сгради.“;
г) точки 2.7.1 и 2.7.2 се отменят.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

2. В приложение № 4:
а) на ред „Асансьори в жилищни сгради до
7 етажа включително.“, колона 2 думите „т. 2.7.1
и 2.6.8“ се заменят с „т. 2.6.8 и 2.7“;
б) ред „Асансьори товарни малки с товароподемност до 300 кг т. 2.7.2“ се заличава.
§ 30. Постановлението е обявено пред Европейската комисия по реда на чл. 5, ал. 1 от
Постановление № 165 на Министерския съвет
от 2004 г. за организацията и координацията на
обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното
общество и за установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно
предлагани на българския пазар (обн., ДВ,
бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г.,
бр. 40 от 2006 г. и бр. 48 от 2009 г.), с което
се въвеждат разпоредбите на Директива 98/34/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за
предоставянето на информация в сферата на
техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното
общество (OB, L 204, 21.07.1998 г., стр. 37),
изменена с Директива 98/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 г.
(ОВ, L 217, 05.08.1998 г., стр. 18).
§ 31. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
2441

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образованието, младежта и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за периода
2011 – 2014 г.
(Одобрена с Решение № 856 от 2 декември
2010 г. на Министерския съвет. В сила от
3 февруари 2011 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Кралство Испания, наричани
по-долу „страните“, в изпълнение на Спогодбата
за културно, просветно и научно сътрудни-
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чество между Народна република България и
Испания, подписана на 7 март 1980 г. в София,
признавайки голямата значимост на взаимното
опознаване и сближаване на двете страни, водени от желанието за по-нататъшно развитие
и укрепване на съществуващите традиционно
приятелски отношения и отчитайки стремежа
да развиват и задълбочават сътрудничеството,
се споразумяха да подпишат следната Програма
за сътрудничество в областта на образованието,
младежта и културата за периода 2011 – 2014 г:
I. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И НАУКАТА
Българската страна предоставя на испанската
страна данните за контакт с български държавни
органи, от чиято компетентност е изготвянето
и прилагането на тази работна програма:
Министерство на външните работи
София 1040, ул. Александър Жендов 2
www.mfa.government.bg
Министерство на образованието, младежта
и науката
София 1000, бул. Княз Дондуков 2A
www.minedu.government.bg
www.mon.bg/news-home
Министерство на културата
София 1000, бул. Александър Стамболийски 17
www.mc.government.bg
Министерство на физическото възпитание
и спорта
София 1040, бул. Васил Левски 75
press@mpes.government.bg
Испанската страна предоставя на българската
страна данните за контакт с испански държавни
органи, от чиято компетентност е изготвянето
и прилагането на тази работна програма:
Министерство на външните работи и сътрудничеството
Сграда Торес Агора
ул. Серано Галваче 26, 28071 Мадрид
www.maec.es
Испанска агенция за международно сътрудничество за развитие (Министерство на външните
работи и сътрудничеството)
бул. Рейес Католикос 4, 28040 Мадрид
www.aecid.es
Министерство на културата
пл. Рей 1, 28004 Мадрид
www.mcu.es
Министерство на образованието
ул. Алкала 36, 28071 Мадрид
www.educacion.es
Фондация Universidad.es
ул. Албасете 5, ет. 1, източно крило, 28027
Мадрид
www.universidad.es
Институт „Сервантес“
ул. Алкала 49 – 28014 Мадрид
www.cervantes.es
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Институт за младежта (INJUVE). Министерство на равнопоставеността
ул. Хосе Ортега и Гасет 71, 28006 Мадрид
www.injuve.es
Държавна агенция за културна дейност
(SEACC)
ул. Хосе Абаскал 4, 28003 Мадрид
www.secuex.es
Висш съвет за спорта. Министерски съвет
ул. Мартин Фиеро 183, 28040 Мадрид
www.csd.gob.es
ІІ. ОБРАЗОВАНИЕ
ІІ.1. Общи аспекти
ІІ.1.1. Сътрудничество в областта на образованието
Двете страни отчитат значимостта на образованието като един от стълбовете за социалното
и икономическото развитие.
С цел насърчаване на взаимното опознаване и укрепване на съответните образователни
системи двете страни изразяват волята си да
задълбочат сътрудничеството по образователни
проекти от взаимен интерес.
ІІ.1.2. Функциониране на Отдела по образователните въпроси към посолството на Испания
в България
Българската и испанската страна изразяват
желанието си за по-широко разпространение на
испанския език и култура, както и за заздравяване на връзките в областта на образованието
и културата между двете страни, и подчертават
задоволството си от функционирането на Отдела
по образователните въпроси към посолството
на Испания в България, създаден на основание
на Кралски указ № 1138/2002 от 31 октомври,
чрез който се регламентира дейността му.
Функционирането на този отдел насърчава
и укрепва връзките, които съществуват между испанската и българската образователна
общност, като съдейства за увеличаването и
координирането на действията, предприети от
испанската страна в областта на образованието
в България.
Отделът съсредоточава работата си върху
следните приоритетни цели:
– техническа помощ в областта на езиковото обучение и преподаването, насочена към
институциите, училищата и преподавателите
по испански език;
– насърчаване и съдействие за функционирането на центрове за ресурси, предоставящи
учебни помагала по испански език и култура,
които да са в помощ на преподавателската
дейност;
– изготвяне на материали, свързани с преподаването и разпространението на испанския
език;
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– организиране на квалификационни курсове, семинари, работни групи и информационни
срещи;
– организиране и съдействие за конкурси,
литературни награди, изложби, конференции и
други културни прояви;
– участие в конгреси и изложби, както и
насърчаване и проследяване на установените
връзки и обмен в областта на образованието;
– подпомагане на установяването на контакти и сътрудничеството между български и
испански държавни и частни училища;
– насърчаване на сътрудничеството и контак
тите между български и испански университети.
ІІ.1.3. Двустранни срещи
Двете страни продължават да насърчават
срещите между ведомствата и компетентните
власти в образователната дейност на двете
страни. Също така насърчават връзките между
средни училища, висши училища, институти
и образователни институции, както и между
изследователските центрове.
ІІ.1.4. Обмен на опит и информация относно образователните системи на Испания и на
България
След предварителна заявка двете страни
обменят информация, програми, публикации
и учебници, както и аудио-визуални материали, с цел улесняване на процеса на взаимно
опознаване на училищните системи, програми
и преподавателските методики, като използват
дипломатическите канали или други подходящи
форми.
ІІ.1.5. Обмен на университетски преподаватели, учени и изследователи
През периода на действие на тази програма
двете страни обменят годишно до трима университетски преподаватели, учени, изследователи
и/или експерти в областта на образованието с
оглед установяването на контакти или започване
на сътрудничество между висшите училища и
институти на двете страни и за по-доброто опоз
наване на съответните образователни системи
и обмен на опит в тези дейности, както и за
определяне на образователните области от взаимен интерес, предмет на научни изследвания.
Продължителността на тези посещения няма
да надвишава 15 дни. Общите и финансовите
условия за този обмен се посочват в член VI.1.1
на тази програма.
ІІ.1.6. Приравняване на дипломи за завършено
образование
Двете страни се задължават да обменят
подробна информация за образователните си
системи и за нормативната уредба в съответната
страна, свързана с академичното признаване на
дипломите и приравняването на образователните
степени, придобити в двете страни, с цел да се
опростят и облекчат максимално едностранно
установените процедури.
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ІІ.2. Сътрудничество между общински и
държавни училища в системата на народната
просвета
ІІ.2.1. Разпространение на езиците и културата на съответната страна
Двете страни провеждат съвместни действия с цел насърчаване на разпространението
на съответните езици в рамките на взаимното
зачитане и при спазване на законодателството
на другата страна.
Испанската страна със задоволство отбелязва нарастващия интерес към испанския език
и култура в България, както и действията на
българската страна с цел да отговори на този
интерес.
Испанската страна, по-конкретно Министерството на образованието, водена от желанието
за по-широко разпространение на испанския
език и култура и за установяването на по-тесни образователни и културни връзки между
България и Испания, е готова да сътрудничи,
като подкрепя изготвянето на учебни планове
и програми, предназначени за преподаването
на испански език в България.
Във връзка с това двете страни се договарят
да си сътрудничат в областта на образованието
за повишаване на качеството на обучение в
различните класове и степени на образователната система, както следва:
а) обучение по испански език в начален
етап – 7 – 10 години;
б) обучение по испански като първи чужд
език в началния етап, прогимназиален етап
на основната степен и гимназиалната степен – 7 – 10, 11 – 14 и 15 – 19 години;
в) обучение по испански език като втори
чужд език в начален етап, прогимназиален
етап на основната степен и гимназиалната
степен – 7 – 10, 11 – 14 и 15 – 19 години;
г) обучение по испански език и преподаване
на учебни предмети на испански език (дву
езично обучение) в профилираните гимназии
и двуезичните паралелки в СОУ с интензивно
изучаване на испански език.
ІІ.2.2. Двуезични паралелки с испански език в
българските средни училища
Испанската страна изразява задоволството
си от отличните резултати, постигнати в изпълнение на програмата за двуезичните паралелки в България, която позволява българските
ученици в държавните училища да придобият
добро познаване на испанския език и култура.
Двете страни изразяват задоволството си от
подписването в София на 18 септември 2001 г.
на Споразумението между Министерството на
образованието и науката на Република България
и Министерството на образованието, културата и
спорта на Кралство Испания относно създаване
и работа на двуезичните паралелки с испански
език в средните училища на Република България, организацията на зрелостния изпит за

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

учениците от тези паралелки и необходимите
изисквания за издаване на диплома за средно
образование от Министерството на образованието на Испания.
Двете страни изразяват задоволството си от
добрата работа на 164. гимназия с преподаване
на испански език „Мигел де Сервантес“, София,
и на двуезичните паралелки в следните средни
училища: ІV Езикова гимназия „Фр. Ж. Кюри“
във Варна, Гимназия за романски езици „Г. С.
Раковски“ в Бургас, Езикова гимназия „Ив.
Вазов“ в Пловдив, СОУ „Паисий Хилендарски“ в Дупница, СОУ № 22 „Г. С. Раковски“ в
София, СОУ „Максим Горки“ в Стара Загора,
Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св. Константин Кирил
Философ“ в Русе, 157. гимназия с изучаване на
чужди езици „Сесар Вайехо“ в София, Гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен и
Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“
във Велико Търново.
В този смисъл двете страни заявяват намерението си по време на действието на тази
програма да подкрепят в рамките на бюджетните
си възможности откриване на нови двуезични
паралелки в гимназиалната степен на образование, както и за осигуряване на испански
учители, които да преподават испански език
в начален и прогимназиален етап на основната степен на образование, на основание на
подадени заявки от българските училища до
Министерството на образованието, младежта
и науката на Република България и до Отдела
по образователните въпроси на посолството
на Испания в София и след одобряването им
от МОМН.
Испанската страна заявява волята си да
продължи да съдейства за функционирането
на тези паралелки, като предприема следните
действия:
– подпомага процеса на обучение и предоставя методическа помощ;
– изпраща в българските средни училища
помощни материали и учебници, одобрени и от
двете страни, с цел да допринесе за осъществяването на програмите за изучаване на испанска
литература и на испански като чужд език, както
и на историята и културата на Испания и на
останалите предмети, преподавани на испански
език; при получаването им в България тези
учебни помагала и литература се освобождават
от заплащане на митнически сборове и такси,
както и от заплащане на ДДС;
– оказва съдействие при подбора и изпращането на преподаватели испанци с подходяща
квалификация и за отпускане на помощи за
същите, една част от които допълват месечната
заплата, изплащана на испанските преподаватели от българските власти, а друга част – за
заплащане на транспортните разходи до и от
местоназначението;
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– организира курсове за усъвършенстване,
предназначени за испанските преподаватели от
тези паралелки, както и за българските учители
по испански език;
– улеснява получаването на испанска
дипл ома за завършено средно образование
на учениците, отговарящи на установените
изисквания, съгласно Споразумението между
Министерството на образованието и науката
на Република България и Министерството на
образованието, културата и спорта на Испания
относно създаването и работата на двуезичните
паралелки с испански език в средните училища
на Република България, организацията на зрелостния изпит за учениците от тези паралелки
и необходимите изисквания за издаване на
диплома за средно образование от Министерството на образованието на Испания, подписано
в София на 18 септември 2001 г.
Испанската страна също така информира
българската страна, че Министерството на
образованието е обявило процедура за отпускане на парични помощи с цел повишаване
на успеваемостта и творческата работа на
учениците от средните училища с изучаване на
испански език в чужбина и намерението тя да
продължи и през следващите години съгласно
бюджетните възможности.
В зависимост от бюджетните си възможности двете страни продължават да организират
едно учебно посещение годишно в Испания в
рамките на две седмици за ученици от двуезичните паралелки, подбрани чрез конкурс на
испански език, придружени от учители, с цел
усъвършенстване на езиковите им компетентности и пряк контакт с испанската култура.
Испанската страна поема всички разходи за
транспорт, пребиваване и дневни.
Двете страни изразяват задоволството си
от съвместното провеждане на Националния
училищен фестивал на испанския театър,
който се организира всяка година в България
за ученици от средните училища, изучаващи
испански език, и заявяват намерението си да
продължат да съдействат учениците от двуезичните паралелки с преподаване на испански
език да участват в Международния фестивал на
испанския театър, който се провежда в Испания
или в други страни.
От своя страна, българската страна заявява
волята си да продължи да съдейства за функционирането на споменатите двуезични паралелки
и за изпълнението в тях на ангажиментите,
поети в действащите двустранни споразумения.
ІІ.2.3. Повишаване на квалификацията на
българските учители по испански език
Испанската страна изразява задоволството си
от провеждането на програмите за непрекъснато
повишаване на подготовката на учителите по
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испански език чрез курсове за квалификация,
организирани в България, както и чрез квалификационни курсове в Испания.
Квалификационни курсове в България
С цел повишаване качеството на обучението
по испански език Министерството на образованието на Испания със съдействието на испански
университети и на Отдела по образователните
въпроси на посолството на Испания в България
поема задължението да продължи, съгласно
бюджетните си възможности, организирането
в България на квалификационни курсове в
различни форми на обучение, включително и
дистанционна, и на семинари за повишаване
на квалификацията на учителите по испански
език, както и на тези, които преподават своята
дисциплина на испански.
За провеждането на тези курсове и семинари
испанската страна осигурява квалифицирани
университетски преподаватели, освобождава
българските учители от заплащане на такси
за участие и издава сертификат за проведено
обучение.
Българската страна съдейства за осигуряване
на участието на учителите по испански език в
провеждането на квалификационните курсове
и семинари и в зависимост от бюджетните си
възможности поема разходите за пътни, дневни
и квартирни на тези учители, които преподават
в общински и държавни училища извън мястото
на провеждане, и осигурява при необходимост
съответната база за организирането на тези
курсове и семинари.
Двете страни чрез Министерството на образованието, младежта и науката на България и
Министерството на образованието на Испания
се договарят да си сътрудничат за започване и
развитие на Програма за обучение по испански
език на преподаватели по чужди езици или по
други предмети за придобиване на нужната
езикова правоспособност съгласно образователното ниво, за което ще могат да разчитат
на съдействието на Института „Сервантес“ чрез
неговия център в София, и на педагогическата
правоспособност за преподаване на испански
език като чужд език или на други предмети
на испански език на гимназиално ниво, като
Europrof.
Квалификационни курсове в Испания
В зависимост от бюджетните си възможности Министерството на образованието на
Испания продължава да предоставя стипендии за провеждането на курсове в испански
университети, предназначени за повишаване
на квалификацията на български учители по
испански език и на учители, които преподават
своята дисциплина на испански език, които ще
бъдат предимно насочени към учителите от двуезичните паралелки с преподаване на испански
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език. Условията за участие в тези курсове се
разгласяват от Отдела по образователните въп
роси към посолството на Испания в България.
Финансовите условия, които Министерството
на образованието на Испания предоставя при
организирането на тези курсове, са представени
в член VI.1.2 на тази програма.
Българското Министерство на образованието, младежта и науката според бюджетните
си възможности осигурява пътните разноски
за присъствието на тези учители в гореспоменатите курсове.
Българската страна също така поема задължението да приложи необходимите механизми
с цел дипломите, получени от учителите, завършили квалификационни курсове или семинари,
организирани от испанската страна, както в
България, така и в Испания, да бъдат считани
като предимство в рамките на образователната
система.
ІІ.2.4. Ресурсен център
Двете страни изразяват задоволството си от
функционирането на Ресурсния център за учебни помагала към Отдела по образователните
въпроси на посолството на Испания в София.
Испанската страна заявява намерението си да
засили дейността си в помощ на преподавателската и изследователската работа на учителите
и преподавателите по испански език, както
и да насърчава дейностите за представяне и
разпространение на испанския език и култура,
като установява контакти с други институции,
имащи отношение към преподаването и разпространението на испанския език, в това число
националните и местните библиотеки.
ІІ.3. Сътрудничество в областта на университетското образование
Двете страни подчертават, че подготовката
на висококвалифицирани специалисти играе
основна роля в икономическото, технологичното
и образователното ниво на нашите общества
и отчитат необходимостта от разширяване и
заздравяване на връзките в областта на следдипломната квалификация и продължаващото
обучение.
В този смисъл двете страни заявяват волята
си за развитие на сътрудничеството и обмяната
на опит в сферата на висшето образование.
За целта двете страни разменят информация
и опит, свързани с оценката на качеството
на висшето образование и акредитацията на
висшите училища.
Двете страни също така насърчават подписването на преки споразумения между висшите
училища на двете страни.
ІІ.4. Стипендии
ІІ.4.1. Испански стипендии
ІІ.4.1.1. Стипендии на Министерството на
външните работи и сътрудничеството.
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Министерството на външните работи и
сътрудничеството предоставя чрез Испанската
агенция за международно сътрудничество за
развитие (АЕСІD) възможност за отпускане на
стипендии за обучение в Испания, предназначени за чуждестранни граждани, както и стипендии
за обучение на испански граждани в чужбина,
които се наричат „Стипендии МАЕС – АЕСІD“.
Конкурсът за тях е ежегоден и обхваща всички
видове стипендии – за подготовка на студенти и
за специализанти, които са завършили висшето
си образование, за предпочитане до 35 години,
и които са обединени в различни раздели в
зависимост от програмите за обучение, които
се предлагат.
В зависимост от програмите за обучение,
предназначени за чужди граждани, предлаганите
стипендии се делят на: летни и краткосрочни
стипендии (от един до три месеца) за изучаване на испански език и култура в испански
университети и центрове или за чуждестранни
испанисти, които проявяват интерес към осъществяването на изследователски проекти в
Испания; стипендии за една академична година
или такива с по-голяма продължителност за
довършване на следдипломна квалификация,
включително и докторат, в испански университети и висши училища (до една година, която
може да бъде продължена за още една година,
и по изключение само за докторантите – и
за трета година); стипендии за следдокторски
програми (изследователска дейност и др.).
Тези стипендии се обявяват периодично
всяка календарна година, като конкурсът е
единствен и открит за всички страни и молбите
за участие се подават директно в режим „on
line“ от всеки заинтересован чрез интернет на
адрес www.aecid.es/becas. Този годишен конкурс
за стипендиите МАЕС – АЕСІD обикновено се
обявява през последното тримесечие на всяка
година с цел летните езикови курсове и обучението за академичния курс да бъдат проведени
през следващата академична година.
За по-доброто разгласяване на информацията за стипендиите и с цел тя да достигне
до заинтересованите български институции
и кандидати испанската страна изпраща на
българската страна фотокопие с условията на
конкурса, както и разяснения за възможността
да се използват уеб страницата www.aecid.es
за допълнителни сведения по предложените
програми за стипендии и интернет търсачката
„Colón“ за информация за следдипломните квалификации в Испания, предлагани от всички
испански университети и висши училища.
След като бъдат отпуснати стипендиите
МАЕС – АЕСІD за съответната година, българските ведомства биват информирани по
дипломатически път за стипендиите, които са
отпуснати на техните граждани.
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Българската страна, представлявана от
Министерството на образованието, младежта
и науката, се ангажира да публикува гореспоменатата информация на своята уеб страница – www.minedu.government.bg.
ІІ.4.1.2. Стипендии на Министерството на
образованието
Испанската страна информира българската
страна относно възможностите на Националната
подпрограма за стипендии за обмен и престой
на испански и чуждестранни университетски
преподаватели и изследователи в испански
държавни университети и изследователски
центрове на Министерството на образованието
на Испания. Тази програма дава възможност
за осъществяване на обмен от минимум 3 до
максимум 12 месеца в Испания на преподаватели и изследователи с доказан опит с право
да ползват до една година платен творчески
отпуск. Тя позволява също така на млади чуждестранни докторанти да пребивават в Испания
за срок от минимум 9 до максимум 18 месеца
без прекъсване.
Испанската страна информира също за възможностите, които имат българските студенти
в Испания, завършили магистърски цикъл на
обучение и желаещи да се ориентират професионално към преподавателска и изследователска дейност, да кандидатстват за стипендии
за следдипломна квалификация в рамките на
Националната програма за квалификация на
човешки ресурси.
По-подробна информация (срокове и правила
за отпускане на стипендиите) може да бъде намерена на уеб страницата www.educacion.es или
на уеб страницата www.micinn.es за програми за
подготовка на кадри в областта на изследователската дейност или да бъде предоставена от
посолството на Испания в България по молба
на заинтересованите лица.
Българската страна чрез Министерството на
образованието, младежта и науката се ангажира
да публикува гореспоменатите възможности за
стипендии на своята уеб страница www.minedu.
government.bg.
ІІ.4.2. Български стипендии
IІ.4.2.1. Българската страна предоставя ежегодно на испанската страна до 3 броя стипендии
с продължителност 9 месеца всяка за следдип
ломно обучение (след завършена бакалавърска
степен), специализация или научни изследвания
в областта на българския език, литература и
история и в областта на славянската филология.
Общите и финансовите условия за този обмен
са представени в член VІ.1.3 на тази програма.
ІI.4.2.2. Българската страна в лицето на
Министерството на образованието, младежта
и науката предоставя всяка година 4 места за
участие в летния семинар по българистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
3 места за летния семинар по българистика във
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Великотърновския университет „Св. св. Кирил и
Методий“ и 1 място в зимния семинар по балканистика с изучаване на български език, който
се организира от Югозападния университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград. Кандидатите
могат да бъдат университетски преподаватели
или студенти. Общите и финансовите условия
за участие в тези летни курсове са посочени в
член VІ.1.2 на тази програма.
Испанската страна отразява гореспоменатите
възможности за български стипендии за испански граждани в раздел „Стипендии от други
страни“ в споменатите електронни страници
www.educacion.es и www.becasmae.es.
ІІ.5. Лекторати
ІІ.5.1. Лекторати МАEС – АЕСІD по испански
език в Република България
Програмата за лекторати МАEС – АЕСІD
по испански език и култура отговаря на политиката на академично сътрудничество и се
регулира чрез подписване на меморандум за
разбирателство, чиято цел е да допринесе за
развитието и укрепването на учебните центрове
и институциите, занимаващи се с изучаването
на испански език, изпращането на лектор по
испански език и литература и спомага за самостоятелното им устойчиво развитие в средносрочен и дългосрочен план. Меморандумът
има действие за минимален първоначален
период от три академични години с опция за
подновяване от страните, независимо че АЕСІD,
чрез посолството на Испания в България, или
съответното българско висше училище могат
във всеки момент да изпратят писмено уведомление за прекратяване на поетите задължения.
Испанската страна още веднъж изразява пред
българската страна готовността си да допринася
за развитието на катедрите по испански език във
висшите училища в България в изпълнение на
споменатата политика чрез тези меморандуми
за разбирателство, договорени между българските висши училища и Испанската агенция
за международно сътрудничество за развитие,
които се подписват от посланика на Испания в
България и ректора на съответното българско
висше училище.
Испанската страна информира, че в настоящия момент съществуват три лектората
на МАЕС – АЕСІD, които са субсидирани
от Главната дирекция за културни и научни
връзки и действат в следните български висши
училища: два в СУ „Св. Климент Охридски“ и
един във Великотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий“. По време на действието
на тази програма, в зависимост от бюджетните
възможности, тези лекторати ще бъдат продължени през следващите академични години.
Испанската страна подпомага създаването на
нови лекторати всеки път, когато има заявка за
това и съществуващите бюджетни възможности
го позволяват. Съгласно този механизъм е
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одобрено откриването на нов лекторат в Плов
дивския университет считано от академичната
2011 – 2012 г.
ІІ.5.2. Лекторати по български език в Испания
Българската страна в лицето на Министерството на образованието, младежта и науката
изпраща един лектор по български език и
литература в Университета „Комплутенсе“ в
Мадрид.
Българската страна чрез Министерството на
образованието, младежта и науката има готовност за изпращане на лектори по български език
и литература и в други испански университети,
в случай че възникне такава необходимост.
Българските лектори се изпращат за срок 4
академични години с възможност за продължаване на срока с още 1 академична година.
Министерството на образованието, младежта
и науката, според бюджетните си възможности,
осигурява учебни материали и литература по
български език, необходими за осъществяване на
преподавателската дейност на българския лектор и успешното функциониране на лектората.
Българската страна информира испанската
страна, че Министерството на образованието,
младежта и науката е единствената официално
оторизирана институция за подбор и изпращане
на лектори по български език и литература в
университетите на другите страни при заявка
от тяхна страна.
II.5.3. Финансови условия на лекторатите
Българската страна чрез Министерството на
образованието, младежта и науката осигурява
на българския лектор в испански университет,
одобрен след проведен от Министерството на
образованието, младежта и науката конкурс,
средствата за неговото първоначално заминаване за Испания и окончателно завръщане в
България, както и средства за дневни разходи,
съгласно действащото национално законодателство.
Възнаграждението и общите условия, предлагани на българските лектори от испанските
университети, ще бъдат уточнявани за всеки
конкретен случай от съответния университет,
като българската страна ще бъде уведомявана
за тях предварително.
Финансовите условия за лекторите по
испански език в български университети се
определят в меморандумите и в обявленията
за годишните конкурси, които се обнародват
в „Държавен вестник“.
ІІІ. КУЛТУРА
ІІІ.1. Сътрудничество в културната област
Двете страни насърчават всеки обмен, който
спомага за укрепването на културните връзки
между двете страни с крайната цел да допринесе
за взаимното ни опознаване, за обогатяването на
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контактите между културните институти, както
държавни, така и частни, и между културните
индустрии на двете страни.
Двете страни считат, че културата е основен
елемент, способстващ за човешкото развитие, и
признават, че културното многообразие е инструмент за постигане на хармонично съжителство,
добро управление и социално сближаване.
Двете страни си съдействат за размяната
на покани и информация относно фестивали,
панаири, семинари и международни форуми в
областта на културата и изкуствата, които се
провеждат в съответната страна.
Двете страни насърчават двустранни и
многостранни проекти с участието на едната
или другата страна, изготвени в рамките на
програмите на Съвета на Европа, Европейския
съюз и ЮНЕСКО в областта на културата.
III.2. Обмен на експерти в сферата на
културата
Двете страни си съдействат за обмен на
експерти от различни области на културата за
срок не повече от четири седмици годишно и
максимален престой от две седмици на човек с
цел реализиране на посещения, установяване на
контакти и извършване на изследователска дейност, насочена към обогатяване на познанията.
Общите и финансовите условия, отнасящи
се до този обмен, са уредени в член VI.2.1 на
тази програма.
ІІІ.3. Музика, театър и танцово изкуство
Двете страни ще съдействат за обмен на
специалисти от областта на музиката и сценичните изкуства за периода на действие на
тази програма с цел всяка една от страните да
придобие по-задълбочени познания за музиката
и сценичните изкуства на другата страна.
Условията за този обмен ще бъдат уточнени
от съответните компетентни органи.
ІІІ.4. Изобразителни изкуства
Испанската страна информира, че в компетенциите на Дирекцията за културни и научни връзки на Министерството на външните
работи и сътрудничеството са дейностите по
насърчаване на прояви и международно сът
рудничество в областта на изобразителните
изкуства, сред които се откроява Програмата
за испанско изкуство в чужбина, осъществявана
от дирекцията в сътрудничество с Държавната
агенция за културна дейност. Целта на програмата е да разкрива творческите възможности
и разнообразието на съвременното испанско
изкуство и да съдейства за запознаването с
новите творчески практики. Това е проект,
отговарящ на желанието да бъде насърчаван
естетическият диалог между отделните страни.
Испанската страна също така информира
българската страна, че Министерството на
културата на Испания, по-точно Дирекцията
за насърчаване на изящните изкуства, има
подготвени собствени изложби в рамките
на програмата си за насърчаване на изявите
на испанското изобразително изкуство. Тези
експозиции, радващи се на голям интерес, са
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подготвени така, че да могат да бъдат предоставяни за ползване от институции в чужбина
в оперативен порядък. Изпращането им се
определя само от графика и техническите
характеристики на залата, където ще бъдат
експонирани. За всеки отделен случай Дирекцията за насърчаване на изящните изкуства и
съответната българска институция подписват
споразумение за временно преотстъпване с
конкретните условия на предоставяне. Сред
тези изложби се открояват фотоизложбите на
различни съвременни автори.
ІІІ.5. Кино
Испанската страна информира, че Главната дирекция за културни и научни връзки
на МАEС – АЕСІD (Министерството на вън
шните работи и сътрудничеството – Испанската
агенция за международно сътрудничество за
развитие) предоставя на разположение на българската страна чрез посолството на Испания
в България испански филми за кинопрожекции
с нетърговска цел. Също така подпомага организирането на специализирани работни групи
в областта на аудио-визуалните изкуства.
Двете страни съдействат за развитието на
контактите в областта на киното и филмовите
продукции по следния начин:
а) насърчават прякото сътрудничество между
Института по кинематография и аудио-визуални
изкуства на Испания и Изпълнителната агенция
„Национален филмов център“ в София;
б) поощряват установяването на преки контакти между испански и български продуценти
с цел създаване на двустранни и многостранни
копродукции, както и засилване на партньорството в европейските фондове и програми;
в) насърчават прякото сътрудничество между
националните си филмотеки;
г) насърчават организирането на седмици на
киното, посветени на филмовата продукцията
на двете страни;
д) насърчават и подпомагат участието
на филми от едната страна в международни
фестивали, провеждащи се на територията на
другата страна.
ІІІ.6. Архиви
Страните създават благоприятни условия
за сътрудничество в областта на архивите и
изразяват готовност:
а) да поощряват размяната на репродукции
на документи, съхранявани в държавните архиви
на двете страни, които са от интерес за историческите изследвания във всяка една от тях;
б) да насърчават обмена на специалисти
между Държавните архиви на Испания и Държавния архив на България с цел проучване и
обмен на опит в области от взаимен интерес.
ІІІ.7. Библиотеки
Двете страни насърчават сътрудничеството
между националните библиотеки и други библиотеки в областта на:
а) подписване на преки споразумения между
националните библиотеки;
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б) насърчаване на обмена на публикации
на разменни начала между националните библиотеки, както и между други институции със
същите характеристики, както и между онези
институции, които имат собствена издателска
продукция, като например университети или
изследователски центрове;
в) обмен на информация между националните
библиотеки относно издателската продукция в
съответната страна или издания на испански
или латиноамерикански автори на български
език, както и издания на български автори на
испански език;
г) размяна на репродукции и микрофилми,
на произведения от взаимен интерес, съгласно
съответните вътрешни законодателства;
д) двете страни ще насърчават установяването на подходящите контакти с цел обмен на
информация, опит и техническа подготовка на
експерти по програми за библиотекари, като
за целта двете страни ще:
1. насърчават размяната на индивидуални и
групови посещения на експерти в областта на
библиотекарството и на специалисти в областта
на информацията с цел да се запознаят с начина на работа и управление на библиотеките;
2. подпомагат контактите, способстващи за
обмена на информация за програми в областта
на библиотекарството.
ІІІ.8. Книги
Двете страни насърчават инициативи в
областта на превода, издаването и разпространяването на стойностни литературни и научни
произведения, издадени от другата страна. Испанската страна ще предостави на българската
страна информация относно Програмата за
отпускане на помощи за превод и издаване на
Главна дирекция за книгата, архиви и библиотеки на Министерството на културата.
Двете страни насърчават развитието на
сътрудничеството в областта на книгата чрез
следните действия:
а) допринасят за установяването на пряко сътрудничество и обмен между дирекция
„Културно наследство“ към Министерството
на културата на България и Главната дирекция
за книгата, архиви и библиотеки на Министерството на културата на Испания;
б) допринасят за установяването на преки
контакти и сътрудничество между институциите,
които са свързани в художествено и професионално отношение с книгата, в това число и
издателствата;
в) насърчават участието в международни
панаири и изложби на книгата, които се провеждат във всяка една от страните.
ІІІ.9. Музеи
Двете страни ще насърчават:
а) сътрудничеството по програмите за подготовка на музейни специалисти, като уведомяват
за и предоставят достъп до курсове, организирани от всяка една от страните;
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б) срещи между музейни специалисти от
двете страни с цел изучаване и съвместно разглеждане на теми от общ интерес в областта
на музейното дело;
в) обмен на музейни специалисти;
г) обмен на информация и документи за
музеите и музейното дело на двете страни,
идващи както от административните и институционалните органи, свързани с управлението на
музеите, така и от професионални организации
с отношение към музейното дело.
ІІІ.10. Културно наследство
Двете страни ще улесняват и насърчават
обмена на опит в областта на законодателството
за културното наследство и на степените на
опазването му във всяка от страните.
Двете страни ще насърчават обмена на
специалисти в областта на изследването, консервацията, реставрацията, управлението и
представянето на културното наследство. Институтът за испанско историческо наследство, от
испанска страна, и Националният институт за
недвижимо културно наследство, от българска
страна, ще спомагат за връзките между специалисти в областта на културното наследство,
реализирайки изследователски проекти в тази
област и стратегии за представяне на културните
ценности на двете страни.
Двете страни поемат ангажимент да обменят изследователски критерии и протоколи за
дейности, залегнали в политиката за опазване
на културните ценности на съответната страна.
Двете страни поемат задължението да си
съдействат за възпрепятстване на незаконната
търговия с културни ценности, като предприемат превантивни и корективни мерки съгласно
националните си законодателства и по силата
на задълженията по Конвенцията на ЮНЕСКО
от 1970 г. за средствата за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне
на собствеността върху културните ценности.
За тази цел двете страни ще обменят информация, за да улесняват възстановяването на
изгубени, откраднати или незаконно изнесени
от двете страни културни ценности, като се
придържат към съответното национално законодателство. Двете страни поемат задължението да активизират сътрудничеството си с цел
опазване на подводното национално културно
наследство съгласно националните си законодателства в областта на подводната археология.
По-специално те поемат задължението да работят за бързото прилагане на Международната
конвенция на ЮНЕСКО от 2001 г. за опазване
на подводното културно наследство.
ІІІ.11. Интелектуална собственост и авторски права
Двете страни чрез компетентните си институции ще сътрудничат за спазването на правата
върху интелектуалната собственост във всички
области, като обменят информация и опит, найвече по отношение на въздействието на новите
технологии върху авторските и сродните им
права, на възможностите, които предоставят
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новите модели на търговия, за стимулиране
на културните и творческите индустрии, като
същевременно засилват защитата на субектите
на правата на интелектуална собственост и
борбата срещу нарушаването на тези права.
Особено внимание ще бъде отделяно на спогодбите за сътрудничество и обмен на информация
относно системите за колективно управление
на тези права.
ІV. КУЛТУРНИ ЦЕНТРОВЕ
ІV.1. Културни институти
Двете страни потвърждават готовността
си да си сътрудничат за функционирането на
културния център на другата страна съгласно
договореното в Споразумението между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за юридическия
статут и условията за работа на културните
центрове, подписано в София на 5 септември
1995 г. Освен това ще полагат усилия за подоб
ряване на условията на работа на центровете,
по-специално по отношение на работещите в
съответните културни центрове.
Двете страни приветстват дейността на
Институт „Сервантес“ в България. Испанската
страна благодари на българската страна за оказаната подкрепа и съдействие за поддръжката и
функционирането на този център. Българската
страна изразява готовността си да продължи
да подпомага функционирането на центъра на
Института „Сервантес“ в София.
ІV.1.1. Институт „Сервантес“
Испанската страна информира, че Институтът „Сервантес“ е испанска обществена
институция, създадена със Закон № 7 от 21
март 1991 г. към Министерството на външните
работи и сътрудничеството, която има за цел
да разпространява испанския език и култура
по света.
В изпълнението на уставните си цели центърът на Института „Сервантес“ в България,
открит през 2006 г., организира езикови курсове,
курсове за подготовка на преподаватели, провежда изпити за придобиване на дипломи за
испански като чужд език (DELE) за ученици
по испански език, организира разнообразни
културни прояви, поддържа специализирана
обществена библиотека и развива други дейности, насочени към постигане на поставените
му цели.
ІV.1.2. Диплома за испански като чужд език
(DELE)
Съгласно Кралски указ № 1137/2002 от 31
октомври, регулиращ издаването на „Дипломи
за испански като чужд език“ (DELE), изменен
с Кралски указ № 264/2008 от 22 февруари,
Институтът „Сервантес“ е официалната институция, която е отговорна за академичната,
административната и икономическата страна
на процеса, както и за издаването на тези
официални дипломи. Дипломата се издава от
Министерството на образованието на Испания
и от негово име, от директора на Института
„Сервантес“. Институтът „Сервантес“ в изпъл-
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нение на тези свои правомощията разпространява информация за изпитите за дипломи за
испански като чужд език (DELE) в България.
Испанската страна уведомява българската
страна, че актуалното наименование на дип
ломите ДЕЛЕ, съгласно Общоевропейската
референтна езикова рамка: изучаване, обучение
и оценка, публикувана през 2001 г. от Съвета
на Европа и с която се определят шест нива
на владеене на езика, е: A1, A2, B1, B2, C1 и
C2, и че съгласно измененията, направени с
гореспоменатия Кралски указ № 264/2008 от 22
февруари, тези нива ще бъдат включени постепенно към предлаганите дипломи за испански
като чужд език (DELE).
Институтът „Сервантес“ може да подписва
споразумения с висши училища, създадени по
Закона за висшето образование на Република
България и получили акредитация, с институции
и центрове с цел провеждане на съответните
изпити за DELE. Испанската страна моли българската страна да насърчава сътрудничеството
на гореспоменатите българские висши училища,
институции и центрове с Института „Сервантес“
така, че те да бъдат признати като центрове за
провеждане на изпити.
Испанската страна моли също така компетентните български власти да съдействат,
от една страна, държавните образователни
институции, които предлагат на учениците
си обучение по испански като чужд език, да
включат в учебните си планове DELE и, от
друга, българските образователни и държавни
институции да признаят напълно и за всякакви
цели тези дипломи като официален сертификат,
който удостоверява езиковата компетентност по
испански език, съгласно нивата, съответстващи
на установените от Съвета на Европа в упоменатата рамка за езиците от 2001 г.: изучаване,
обучение и оценка.
ІV.1.3. Виртуална аула по испански език и
виртуален център „Сервантес“
Испанската страна моли българската страна
да информира своите университети, институции и образователни и културни организации
за съществуването в интернет на виртуалната
аула по испански език „www.ave.cervantes.
es“ (A.V.E), където се предоставят курсове за
изучаване на испански език, както и на виртуален център „Сервантес“ „www.cvc.cervantes.
es“, който предоставя материали и услуги на
испанисти, преподаватели по испански език,
ученици, преводачи, журналисти и на всички,
проявяващи интерес към испанския език и
култура. Достъпът до двете електронни приложения е осигурен чрез интернет страницата
„www.cervantes.es“.
ІV.1.4. Мрежа центрове, асоциирани към Института „Сервантес“
Испанската страна информира, че Институтът „Сервантес“ разполага със система за акредитация, създадена за качествено обучение по
испански език в онези образователни центрове,
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които в своите дейности развиват като единствена, приоритетна или допълнителна дейност
преподаването на испански като чужд език.
Институтът „Сервантес“ съгласно основите на споменатата система може да даде на
образователния център статут на „Асоцииран
център към Института „Сервантес“, като освен
другото може да оказва и методическа помощ
на онези български образователни центрове,
които са получили този статут. Испанската
страна моли българската страна да предостави
информация за съществуването на тази система на акредитация така, че висшите училища,
институциите и образователните центрове да
могат да го получат.
ІV.1.5. Културна дейност
Испанската страна информира българската
страна, че след откриването си Институтът
„Сервантес“ е организирал културни прояви със
съдействието на различни български институции,
на първо място сред които: Столична община,
Министерството на културата, Природонаучния
музей, Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, Нов български университет, „Червената къща“, НДК, Международния филмов
фестивал „София филм фест“, София денс уийк
и Софийския куклен театър.
Следва да се споменат също така следните
реализирани дейности: изложбите на Пикасо
и Гоя; срещите с писателите Серхио Питол,
Мануел Ривас и Франсиско Лопес Сейване;
представянето на проекта „Атапуерка“; концертът на Естрея Моренте; научните срещи
Испания – България, и др.
Испанската страна уведомява също така
българската страна, че центърът на Института
„Сервантес“ в София планира и организира
културни мероприятия със съдействието на
Културния отдел на посолството на Испания
в София.
Двете страни се поздравяват за успешното
сътрудничество, както и за помощта, оказана
от Институт „Сервантес“ на горепосочените
български институции при осъществяването на
техните програми, и заявяват желанието си за
продължаване и засилване на сътрудничеството
през следващите три години.
ІV.1.6. Библиотека на Института „Сервантес“
Испанската страна информира българската
страна, че центърът на Института „Сервантес“
в София разполага с библиотека, наречена
на името на Серхио Питол, която е част от
мрежата библиотеки на Института „Сервантес“
към държавната централна администрация.
Библиотеката разполага с близо 7000 тома. Тя
е своеобразен център за разпространение на
испанския език и култура и обслужва безплатно
близо 10 500 искания за информация годишно.
V. РАБОТА С МЛАДЕЖТА И СПОРТА
V.1. Работа с младежта
Двете страни насърчават обмена на информация, документация и делегации от експерти
в областта на работата с младежта, както и
сътрудничеството между своите младежки
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организации. Общите и финансовите условия,
които определят този обмен, за всеки конкретен случай се договарят между компетентните
ведомствата на едната и другата страна.
Ведомствата, отговарящи за обмена в областта на работата с младежта, са: Институтът
за младежта (INJUVE) от испанска страна и
Министерството на образованието, младежта
и науката от българска страна.
V.2. Обмен в спорта
Двете страни в периода на действие на
тази програма насърчават физическата култура и спортните занимания в свободното
време, както и сътрудничеството и обмена
на треньори и експерти в областта на спорта.
Страните си разменят информация и опит в
областта на спорта, насърчават участието на
свои представители в международни турнири,
спортни прояви, фестивали, семинари и срещи,
провеждани в двете страни.
Компетентните ведомства на едната и
другата страна, съответно Министерството на
физическото възпитание и спорта на България
и Висшият съвет на спорта (Consejo Superior
de Deportes) на Испания, договарят общите и
финансовите условия за тези дейности, които се
осъществяват въз основа на рамкова програма
за сътрудничество, доразвиваща съдържанието
на този член.
VІ. ОБЩИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Всички дейности и прояви, предложени в
тази програма, се провеждат в съответствие със
законодателните норми и правилници на съответните страни и в зависимост от бюджетните
възможности. За тези, които не са отразени в
програмата, двете страни провеждат консултации по дипломатически път.
VІ.1. Общи и финансови условия в областта
на образованието
VІ.1.1. Обмен на университетски преподаватели, учени и изследователи
Изпращащата страна предоставя на приемащата страна необходимата документация
относно предложените кандидати поне три
месеца преди предвидената дата на пристигане.
Тази информация съдържа: пълните имена на
гостите, номер на паспорта, цел на пътуването,
CV, в което се указва и работният език, предвидената работна програма и/или програмата
на посещението, продължителност на престоя,
първоначално предвидената дата на пристигане
и на отпътуване, теми на евентуалните лекции
и други данни, които могат да бъдат необходими. Националността на командирования е
българска, когато пътуването е до Испания, и
испанска – когато пътуването е до България.
В срок два месеца след получаването на
документацията приемащата страна съобщава
на изпращащата страна решението си относно
приемането и предвидената дата на пристигане.
Изпращащата страна потвърждава точните
дати на пристигане и транспортното средство
поне три седмици преди датата на тръгване.
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Изпращащата страна или кандидатът поема
разходите за отиване и връщане до другата
страна.
Предлаганите от двете страни кандидати не
трябва да са ползвали стипендия по линия на
тази програма през последните 4 години.
Българската страна осигурява на испанските кандидати средства за настаняване, храна
и дневни разходи в съответствие с работната
програма и в съответствие с действащото в момента законодателство за максимален престой
не повече от 15 дни на човек.
Испанската страна заплаща на българските
кандидати минимална дневна сума 90 евро за
всички разходи в съответствие с действащото
в момента законодателство за максимален
престой не повече от 15 дни на човек.
Предлаганите от двете страни кандидати
се ползват от медицинско обслужване, съответстващо на техните здравноосигурителни
документи и регламентите на Европейския
съюз за координация на системите за социална сигурност, по време на техния престой в
приемащата страна.
В края на посещението си одобрените кандидати предават на изпращащата страна доклад
относно изпълнението на съгласуваната работна
програма за посещение.
VІ.1.2. Летни курсове по български и испански
език, организирани от Министерството на образованието, младежта и науката на България и
Министерството на образованието на Испания
Българската страна чрез Министерството на
образованието, младежта и науката осигурява
на испанските участници в летните курсове по
български език по член ІІ.4.2.2 пълна издръжка – нощувка, храна, обучение, сертификат за
проведено обучение и културна програма.
Испанските участници в летните курсове по
български език изпращат необходимата документация: попълнен формуляр за участие, CV,
копие от диплома за завършено образование и
снимка, преди март на текущата година. Българската страна се задължава чрез посолството на
Република България в Мадрид своевременно да
предоставя необходимите формуляри за участие.
Испанската страна чрез Министерството на
образованието осигурява на българските учители по испански език, участващи в курсовете
за повишаване на квалификацията в Испания
по член ІІ.2.3 на тази програма, средства за
записване, настаняване, храна и сертификат за
проведеното обучение.
Изпращащата страна или кандидатът поема
разходите за отиване и връщане до приемащата
страна.
Участниците в летните курсове се ползват
от медицинско обслужване, съответстващо
на техните здравноосигурителни европейски
документи и регламентите на Европейския
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съюз за координация на системите за социална сигурност, по време на техния престой в
приемащата страна.
VІ.1.3. Стипендии
Българската страна на основание Постанов
ление № 90 от 26.05.2000 г. (изм. и доп. на
16.06.2008 г.) на Министерския съвет предоставя на испанските кандидати по член ІІ.4.2.1
следното:
– стипендия (месечна сума за издръжка) за
специализанти и докторанти – 450 български
лева месечно;
– освобождаване от заплащане на такса
за обучение в съответните държавни висши
училища;
– сертификат за проведено обучение;
– настаняване в студентски общежития при
субсидирани от държавата условия;
– право на храна в студентски стол срещу
заплащане;
– медицинско обслужване в съответствие
с европейското законодателство в тази област.
VІ.2. Общи и финансови условия в областта
на културата
Договорените в тази програма за сътрудничество дейности и обмен в областта на културата
не изключват възможността за осъществяване
на други подобни проекти.
Дейностите и програмата за обмен в областта
на културата в изпълнение на тази програма се
реализират според финансовите възможности
на двете страни.
VІ.2.1. Обмен на експерти в областта на
културата, пътуващи в изпълнение на тази
програма
Изпращащата страна предоставя на приемащата страна необходимата документация
относно предложените експерти поне три месеца преди предвидената дата на пристигане.
Тази информация съдържа: пълните имена
на гостите, номер на паспорта, цел на пътуването, CV, в което се указва и работният
език, предвидената работна програма и/или
програма на посещението, продължителност
на престоя, първоначално предвидената дата
на пристигане и на отпътуване, теми на евентуалните лекции и други данни, които могат
да бъдат необходими. Националността на командирования е българска, когато пътуването
е до Испания, и испанска – когато пътуването
е до България.
В срок два месеца след получаването на
документацията приемащата страна съобщава
на изпращащата страна решението си относно
приемането и предвидената дата на пристигане.
Изпращащата страна потвърждава точните
дати на пристигане и транспортното средство
поне три седмици преди датата на тръгване.
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Експертите, които ще пътуват в рамките
на тази програма за сътрудничество, следва да
владеят езика на приемащата страна или друг
договорен между страните език.
Изпращащата страна или кандидатът поема
разходите за отиване и връщане до другата
страна.
Българската страна осигурява на испанските
участници безплатно настаняване в подходящ
хотел, включително и сума за храна и дневни,
за максимален престой не повече от 15 дни
на човек.
Испанската страна заплаща на българските участници дневна сума 90 евро за всички
разходи за максимален престой не повече от
15 дни на човек.
Участниците в обмена на експерти се ползват от медицинско обслужване в съответствие
с техните здравноосигурителни документи и с
регламентите на ЕС за координация на системите за социална сигурност. Покриват се
медицински разходи за внезапно заболяване
или инциденти, като се изключва лечението
на хронични заболявания, стоматологично и
фармацевтично обслужване.
В края на посещението си експертът предава на приемащата страна доклад относно
изпълнението на съгласуваната програма за
посещение.
Общият одобрен брой за обмена на експерти,
отразен в глава II „Култура“, не надвишава два
месеца за една календарна година. Продължителността на всяко посещение не надвишава 15
дни. Тази квота не се отнася до артистичните
състави и групи.
Изпълнителски състави и групи, участващи в
международни фестивали, пребивават в страната
съгласно регламента на съответния фестивал.
VІ.2.2. Размяна на изложби
Условията, при които ще се извършва обмен
на изложби, ще се договарят за всеки конкретен случай със специално споразумение между
компетентните институции на изпращащата и
на приемащата страна.
VІ.3. Общи разпоредби
Двете страни подкрепят възможността за
подписване на преки споразумения, договори
(меморандуми) между Министерството на
образованието, младежта и науката на България и Министерството на образованието на
Испания относно създаването на условия за
обучение по български език като майчин език
и култура на българските граждани, пребиваващи в Испания.
Предвиденото в тази програма може да
бъде изпълнено единствено в съответствие с
действащото във всяка от страните законодателство за влизане, престой и трудова дейност
на чужди граждани.
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VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Тази програма влиза в сила от датата на
подписването є и има действие до 31 декември
2014 г., но ще се прилага и след изтичането на
този срок до подписването на нова програма.
Тази програма не изключва други форми
и инициативи за обмен в обхванатите от тази
програма области, които могат да се договорят
по-късно по дипломатически път.
Подписана в София на 3 февруари 2011 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български и испански език, като и двата
текста имат еднаква сила.
За правителството на
Република България:
Василий Такев,
директор на дирекция
„Европейски страни“
на Министерството
на външните работи

За правителството на
Кралство Испания:
Рафаел Мендивил
Пейдро,
извънреден и
пълномощен
посланик на Кралство
Испания в София

2438

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 15 от 2001 г., бр. 116 от
2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 4 от 2006 г. и
бр. 71 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1а думите „диспансери – еднолични търговски дружества и държавни лечебни
заведения за извънболнична помощ“ се заменят
с „и общински лечебни заведения по чл. 10,
т. 3 – 3б от Закона за лечебните заведения – еднолични търговски дружества“.
§ 2. В чл. 6 думите „районния център по
здравеопазване“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“.
§ 3. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10.(1) В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол
и предлага за одобрение от органа по чл. 3,
ал. 1 решение за определяне на кандидата,
спечелил конкурса, и класирането по ред на
следващите участници.
(2) Когато двама или повече от кандидатите
са получили най-високи и равни оценки по
чл. 8, ал. 6, в срока по ал. 1 комисията изготвя
и предлага за одобрение от органа по чл. 3,
ал. 1 извършеното класиране.
(3) В случаите по ал. 2 окончателният избор
се извършва след допълнително събеседване
с кандидатите, получили най-високи и равни
оценки.
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(4) Събеседването по ал. 3 се провежда от
тричленна комисия, определена от органа по
чл. 3, ал. 1, която е различна от комисията по
чл. 5, ал. 1.
(5) В тридневен срок от провеждане на допълнителното събеседване комисията по ал. 4
изготвя протокол, в който описва резултатите
от събеседването и предлага за одобрение от
органа по чл. 3, ал. 1 решение за определяне
на кандидата, спечелил конкурса.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „по чл. 10 и взема решение
за обявяване на нов конкурс“ се заменят с „по
чл. 10, ал. 1 или 5“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 органът по чл. 3,
ал. 1 възлага на съответната комисия да проведе
отново конкурса от момента на установеното
нарушение или взема решение за обявяване
на нов конкурс.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „седемкратния размер“ се
заменят с „дванадесеткратния размер“.
2. В ал. 6 след думите „в това им качество“
се поставя запетая и се добавя „в размер от
280 до 400 на сто от отчетната средна месечна
брутна работна заплата в заведението“.
Министър: Ст. Константинов
2440

Наредба за допълнение на Наредба № 34 от
2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български
граждани за заболявания, извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване (обн.,
ДВ, бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и
95 от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от 2010 г.
и бр. 13 от 2011 г.)
§ 1. В параграф единствен от преходните
разпоредби се създава ал. 3:
„ ( 3) Наличните в л е ч е б н и т е з а в е д ения – крайни получатели, към 1 март 2011 г.
лекарствени продукти, предназначени за лечение
на състояния след трансплантация на тъкани
и органи, редки заболявания и за поддържаща
хормонална терапия, се предписват и отпускат по
досегашния ред до изчерпване на количествата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила на 28 февруари
2011 г.
Министър: Ст. Константинов
2553
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 21 февруари 2011 г.

за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и
за специфично подпомагане
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат специалните изисквания за участие в одобрените схеми
за национални доплащания и за специфично
подпомагане.
(2) Прилагат се следните схеми за национални доплащания:
1. схема за национални доплащания на хектар
земеделска земя;
2. схема за национални доплащания за тютюн,
необвързана с производството;
3. схема за национални доплащания за говеда,
необвързана с производството;
4. схема за национални доплащания за крави
с бозаещи телета, обвързана с производството;
5. схема за национални доплащания за клане
на говеда, обвързана с производството;
6. схема за национални доплащания за овце
майки и кози майки, обвързана с производството.
(3) Прилагат се следните схеми за специфично
подпомагане:
1. схема за поддържане на производството на
краве мляко в икономически уязвими ферми;
2. схема за поддържане на производството на
краве мляко в необлагодетелстваните райони;
3. схема за поддържане на производството на
краве мляко в нитратно уязвимите зони;
4. схема за отглеждане на овце майки и
кози майки в икономически уязвими общини
в Южна България;
5. схема за отглеждане на овце майки и кози
майки в необлагодетелствани райони.
(4) Схемата по ал. 2, т. 5 се прилага през
2011 г.
Раздел II
Специални изисквания по схемите за национални доплащания
Чл. 2. (1) Допустими за подпомагане с
национални доплащания на хектар са всички
земеделски площи на територията на страната,
които са допустими и заявени за подпомагане
по Схемата за единно плащане на площ, с
изключение на постоянно затревените площи
(пасища, мери и ливади) и площите:
1. с винени сортове лозя;
2. заявени за подпомагане по схемата за
производство на ягоди и малини, предназначени
за преработка;
3. с тютюн.
(2) Право на подпомагане по схемата за
национални доплащания на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:
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1. 0,5 хектара трайни насаждения, или
2. един хектар за всички останали земеделски площи.
Чл. 3. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за тютюн имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн
през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран
по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия (ЗТТИ), и продължават да извършват
земеделска дейност.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за тютюн се изплаща на килограм въз
основа на средногодишното количество изкупен
качествен (1 – 3 класа) тютюн по сортови групи
през референтния период по ал. 1 съгласно данните за изкупения и премиран тютюн, представени
от Фонд „Тютюн“ през 2010 г. Когато земеделският
стопанин не е отглеждал тютюн през всичките
три години от референтния период, помощта
се определя въз основа на средногодишното
количество изкупен тютюн по сортови групи за
годините, през които е отглеждал тютюн.
(3) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в
схемата, без да посочват количеството тютюн,
подлежащо на подпомагане, и декларират, че
продължават да упражняват земеделска дейност
по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.
Чл. 4. (1) Право на подпомагане по схемата за
национални доплащания за говеда, необвързана
с производството, имат земеделските стопани,
които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 10
или повече говеда и/или 10 или повече биволи,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти на Българската агенция по безопасност
на храните.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя
на говедата и/или биволите в животновъдните
обекти на земеделския стопанин, регистрирани
в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти към 28
февруари 2009 г.
Чл. 5. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за крави с бозаещи
телета има земеделски стопанин, който:
1. не притежава индивидуална млечна квота;
2. отглежда в стопанството си 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с
бозаещи телета, регистрирани в Системата за
идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българската агенция
по безопасност на храните.
(2) Подпомагане по схемата за национални
доплащания за крави с бозаещи телета се изплаща, когато след подаване на заявлението за
подпомагане земеделският стопанин продължава
да отглежда кравите и/или юниците, заявени
по схемата за крави с бозаещи телета, в срок
от деня, следващ последния ден за подаване
на заявленията за подпомагане, най-малко до
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30 ноември на годината на кандидатстване, и
не притежава индивидуална млечна квота през
този период.
(3) Помощта по схемата за национални доплащания за крави с бозаещи телета се определя
въз основа на броя на заявените за подпомагане
крави и юници по схемата за крави с бозаещи
телета, които реално се отглеждат в стопанството.
Чл. 6. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за клане на говеда
имат земеделските стопани, които предадат за
клане на кланица или изнесат или предадат за
износ в трета държава най-малко 5 от следните
категории говеда:
1. бици, волове, крави и юници на възраст
над осем месеца;
2. телета на възраст до осем месеца и с
кланично тегло до 185 кг.
(2) Подпомагане по схемата за национални
доплащания за клане на говеда се изплаща,
когато:
1. говедата са заклани в кланица или са реално изнесени в трета държава в периода от 1
декември 2010 г. до 5 декември 2011 г.;
2. кланичните трупове на говедата по ал. 1,
т. 1 са класифицирани по скалата EUROP;
3. земеделският стопанин е отглеждал бици,
волове, крави и/или юници на възраст над осем
месеца за период най-малко осем месеца, който
приключва не по-рано от 5 дни преди датата на
клането или износа, или е отглеждал телетата
на възраст до осем месеца за период най-малко
три месеца, който приключва не по-рано от 5
дни преди клането или износа.
(3) Помощта по схемата за национални
доплащания за клане на говеда се определя въз
основа на броя на говедата по ал. 1, които са
заклани или изнесени съгласно ал. 2.
(4) Кандидатите за подпомагане в срок от
1 ноември до 10 декември 2011 г. подават в
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“, заявка за плащане съгласно
приложение № 1 и представят:
1. копия от протоколи за класифициране на
кланичните трупове на говедата по ал. 1, т. 1,
съставени съгласно чл. 58в, ал. 3 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз;
2. при предаване за клане на телетата по
ал. 1, т. 2 в кланица – ветеринарномедицинско
свидетелство по чл. 139, ал. 1, т. 3 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и документ,
издаден от кланицата, който съдържа:
а) дата на клането;
б) кланичното тегло на телето и номера на
неговата ушна марка;
в) идентификационен номер на кланицата;
г) подпис и печат;
3. разпечатка от митническата декларация,
контролно копие Т5 съгласно чл. 12 от Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензии и
сертификати при внос и износ на земеделски и
преработени земеделски продукти и контрола
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върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, приета с ПМС № 71
от 2007 г. (ДВ, бр. 31 от 2007 г.), и ветеринарни
сертификати за произход и здравно състояние на
животните, издадени и подписани от държавния
ветеринарен лекар на митническия пункт със
списък с ушни марки, приложен към него при
износ на говедата или телетата в трета държава.
(5) Кандидатите за подпомагане са длъжни
преди попълване на заявката по ал. 4 да поискат отразяване на извършеното клане или на
извършения износ в трета държава на говедата, за които кандидатстват, в Системата за
идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Българската агенция
по безопасност на храните.
Чл. 7. (1) Право на подпомагане по схемата
за национални доплащания за овце майки и
кози майки имат земеделските стопани, които:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце майки, или
б) 50 или повече кози майки, или
в) 50 или повече овце майки и кози майки,
регистрирани в Системата за идентификация на
животните и регистрация на животновъдните
обекти на Българската агенция по безопасност
на храните;
2. продължат да отглеждат заявените овце
майки и/или кози майки в срок от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията
за подпомагане, най-малко до 30 ноември на
годината на кандидатстване.
(2) Помощта по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана
с производството, се определя въз основа на
заявените за подпомагане овце майки и кози
майки, които реално се отглеждат в стопанството.
Чл. 8. Нямат право на подпомагане по схемите за национални доплащания по чл. 1, ал. 2,
т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 земеделски стопани, които имат
публични задължения към държавния бюджет
с общ размер над 10 лв. към 30 ноември на
годината на кандидатстване.
Раздел III
Специални изисквания по схемите за специфично
подпомагане
Чл. 9. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве
мляко в икономически уязвими ферми имат
производители на краве мляко, притежаващи
индивидуална млечна квота и стопанисващи
ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за
производство на краве мляко съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за
търговия и пускане на пазара на мляко и млечни
продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9
от 2009 г. и бр. 27 от 2010 г.);
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2. в нея се отглеждат от 10 (включително) до
49 (включително) млечни крави, регистрирани
в Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти на
Българската агенция по безопасност на храните.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане
на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми се изплаща, когато
млекопроизводителите продължат да отглеждат
най-малко 90 % от млечните крави в срок от
деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, до 30 ноември
на годината на кандидатстване и притежават
индивидуална млечна квота през този период.
(3) Помощта по схемата за поддържане на
производството на краве мляко в икономически
уязвими ферми се определя въз основа на броя
на заявените за подпомагане млечни крави,
които реално се отглеждат във фермата.
Чл. 10. (1) Право на подпомагане по схемата за поддържане на производството на краве
мляко в необлагодетелстваните райони имат
производители на краве мляко, притежаващи
индивидуална млечна квота и стопанисващи
ферма, която отговаря на следните изисквания:
1. регистрирана е в Регистъра на фермите за
производство на краве мляко съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти;
2. се намира в териториалния обхват на необлагодетелстваните райони съгласно Наредбата за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета
с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.);
3. в нея се отглеждат 10 и повече млечни крави, регистрирани в Системата за идентификация
на животните и регистрация на животновъдните
обекти на Българската агенция по безопасност
на храните.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане
на производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони се изплаща, когато
млекопроизводителите продължат да отглеждат
най-малко 90 % от млечните крави в срок от
деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, до 30 ноември
на годината на кандидатстване и притежават
индивидуална млечна квота през този период.
(3) Помощта по схемата за поддържане на
производството на краве мляко в необлагодетелстваните райони е в размер 110 % от помощта
по схемата за поддържане на производството
на краве мляко в икономически уязвими ферми
и се определя въз основа на броя на заявените
за подпомагане млечни крави, които реално се
отглеждат във фермата.
Чл. 11. (1) Право на подпомагане по схемата
за поддържане на производството на краве мляко
в нитратно уязвимите зони имат производители
на краве мляко, притежаващи индивидуална
млечна квота и стопанисващи ферма, която
отговаря на следните изисквания:
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1. регистрирана е в Регистъра на фермите за
производство на краве мляко съгласно Наредба
№ 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти;
2. намира се в нитратно уязвимите зони
съгласно приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от
Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за
прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29
от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.);
3. в нея се отглеждат 50 и повече млечни
крави, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти.
(2) Подпомагане по схемата за поддържане
на производството на краве мляко в нитратно
уязвимите зони се изплаща, когато млекопроизводителите продължат да отглеждат най-малко
90 % от млечните крави в срок от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията
за подпомагане, до 30 ноември на годината на
кандидатстване и притежават индивидуална
млечна квота през този период.
(3) Помощта по схемата за поддържане на
производството на краве мляко в нитратно уязвимите зони е в размер 90 % от помощта по
схемата за поддържане на производството на
краве мляко в икономически уязвими ферми
и се определя въз основа на броя на заявените
за подпомагане млечни крави, които реално се
отглеждат във фермата.
Чл. 12. (1) Производителите на краве мляко
могат да подават заявления за подпомагане за
една млечна ферма само по една от схемите за
поддържане на производството на краве мляко.
(2) Производителите на краве мляко могат
да кандидатстват за подпомагане едновременно
по схемите за поддържане на производството
на краве мляко и по схемите за национални
доплащания с изключение на схемата по чл. 1,
ал. 2, т. 4.
Чл.13. (1) Право на подпомагане по схемата
за отглеждане на овце майки и кози майки в
икономически уязвими общини в Южна България имат земеделски стопани, които:
1. стопанисват ферми, намиращи се в териториалния обхват на икономически уязвимите
общини в Южна България, включени в приложение № 2 към наредбата;
2. отглеждат във фермите си по т. 1:
а) от 10 (включително) до 49 (включително)
овце майки, или
б) от 10 (включително) до 49 (включително)
кози майки, или
в) от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и кози майки, регистрирани
в Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти на
Българската агенция по безопасност на храните;
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3. продължат да отглеждат заявените овце
майки и/или кози майки в срок от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията
за подпомагане, най-малко до 30 ноември на
годината на подаване на заявлението.
(2) Помощта по схемата за специфично
подпомагане за овце майки и кози майки в
икономически уязвими общини в Южна България се определя въз основа на броя на овцете
майки и/или козите майки, който е заявен за
подпомагане, и реално се отглеждат във фермите по ал. 1, т. 1.
Чл. 14. (1) Право на подпомагане по схемата
за отглеждане на овце майки и кози майки в
необлагодетелствани райони имат земеделски
стопани, които:
1. стопанисват ферми, намиращи се в необлагодетелстваните райони, съгласно Наредбата
за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;
2. отглеждат във фермите си по т.1:
а) от 10 (включително) до 49 (включително)
овце майки, или
б) от 10 (включително) до 49 (включително)
кози майки, или
в) от 10 (включително) до 49 (включително) овце майки и кози майки, регистрирани
в Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти на
Българската агенция по безопасност на храните;
3. продължат да отглеждат заявените овце
майки и/или кози майки в срок от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията
за подпомагане, най-малко до 30 ноември на
годината на подаване на заявлението.
(2) Помощта по схемата за специфично
подпомагане за овце майки и кози майки в
необлагодетелстваните райони се определя въз
основа на броя на овцете майки и/или козите
майки, който е заявен за подпомагане, и реално
се отглеждат във фермите по ал. 1, т. 1.
Чл. 15. (1) Земеделските стопани могат да
подават заявления за подпомагане само по една
от схемите за отглеждане на овце майки и кози
майки по чл. 13 и 14.
(2) Земеделските стопани не могат да кандидатстват за подпомагане едновременно по
схемите за отглеждане на овце майки и кози
майки по чл. 13 и 14 и по схемата за национални
доплащания по чл. 1, ал. 2, т. 6.
Раздел IV
Подаване на заявления по схемите за национални
доплащания и за поддържане на производството
на краве мляко
Чл. 16. (1) За получаване на национални
доплащания по схемите, предвидени в чл. 1,
ал. 2, т.1, 2, 3, 4 и 6 и ал. 3 земеделските стопани
подават общо заявление съгласно Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37
от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г.).
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(2) За получаване на национални доплащания по схемата, предвидена в чл. 1, ал. 2, т. 5,
земеделските стопани подават заявка за плащане
съгласно приложение № 1 в срок от 1 ноември
до 10 декември.
(3) Земеделските стопани са длъжни преди
подаване на заявлението за национални доплащания по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и ал. 3
да актуализират данните за техните животновъдни обекти и за отглежданите в тях животни
в Системата за идентификация на животните
и регистрация на животновъдните обекти на
Българската агенция по безопасност на храните.
(4) Заявлението по ал. 1 съдържа данните по
чл. 3 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и
реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, както и следните
данни за прилагане на схемите по чл. 1, ал. 2:
1. схемата или схемите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2,
3, 4 и 6 и ал. 3, за които се иска подпомагане;
2. таблица за кравите с бозаещи телета,
млечните крави, овцете майки и козите майки, които земеделският стопанин отглежда, с
посочване на техния вид, категория, порода и
номера на ушните марки и които заявява за
подпомагане по схемите по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2,
3, 4 и 6 и ал. 3;
3. таблица за регистрираните в Системата за
идентификация на животните и регистрация на
животновъдните обекти брой говеда и/или брой
биволи към 28 февруари 2009 г., които заявява
за подпомагане по схемата по чл. 1, ал. 2, т. 3.
(5) Таблиците по ал. 4, т. 2 и 3 съдържат
данните за животните от Системата за идентификация на животните, налични в Интегрираната
система за администриране и контрол.
(6) Лицата, които кандидатстват по схемите
по чл. 1, ал. 2, т. 4 и 6 и ал. 3, могат да заменят
заявените животни с други животни, отговарящи
на изискванията за подпомагане по съответната
схема към момента на замяната, при условие че:
1. извършат замяната на кравите или юниците
в срок до 20 дни и на овцете майки или козите
майки в срок до 10 дни от края на събитието,
което я е наложило;
2. заявят писмено извършената замяна и събитието, което я е наложило, в срок до 3 работни
дни от деня, следващ замяната, за регистриране
в Системата за идентификация на животните и
регистрация на животновъдните обекти;
3. заявят писмено в срок до 7 работни дни от
деня на замяната в съответния отдел за прилагане
схемите и мерките за подпомагане в областната
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ или с
писмо с обратна разписка, адресирано до него,
извършената замяна на:
а) крави или юници;
б) овце майки с кози майки;
в) кози майки с овце майки.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Овца майка“ е всяко женско животно
от рода на овцете, родило поне веднъж или на
възраст най-малко една година.
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2. „Коза майка“ е всяко женско животно
от рода на козите, родило поне веднъж или на
възраст най-малко една година.
3. „Трета държава“ е всяка държава, която
не е член на Европейския съюз.
4. „Крави по схемата за крави с бозаещи
телета“ са крави майки от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода
за производство на месо и принадлежащи към
стадо, предназначено за отглеждане на телета
за производство на месо.
5. „Юници по схемата за крави с бозаещи
телета“ са женски говеда на възраст над осем
месеца, които още не са се отелвали, от порода за производство на месо или родени от
кръстоска с порода за производство на месо
и принадлежащи към стадо, предназначено за
отглеждане на телета за производство на месо.
6. „Ферма“ е животновъден обект, в който се
отглеждат млечни крави и се произвежда сурово
краве мляко или се отглеждат овце майки и/
или кози майки.
7. „Говеда“ са биците, воловете, кравите,
юниците и телетата.
8. „Биволи“ са биволските бици (мъжките
биволи), биволиците, малакините и малачетата.
9. „Млечни крави“ са кравите на възраст
над 24 месеца.
10. „Лица, стопанисващи ферма“ са лицата, на
чието име е регистриран животновъдният обект
по реда на Наредба № 61 от 2006 г. за условията
и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до
базата данни за идентифицираните животни и
регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.).
11. „Стопанството“ включва всички живот
новъдни обекти, регистрирани на името на
земеделския стопанин по реда на Наредба № 61
от 2006 г. за условията и реда за идентификация
на животните, регистрация на животновъдните
обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти.
Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Плащанията по схемите за национални доплащания се извършват след тяхното
одобряване от Европейската комисия.
(2) Плащанията по схемите за отглеждане
на овце майки и кози майки в икономически
уязвими общини в Южна България и за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони се извършват след тяхното
съгласуване с Европейската комисия.
§ 3. Системата за идентификация и регистрация на животните по чл. 34 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
включва данните от Системата за идентификация
на животните и регистрация на животновъдните
обекти на Българската агенция по безопасност
на храните.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 44,
ал. 2 и § 35, ал. 1 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Св. Боянова
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 4

Приложение № 1
към чл.6, ал.4

Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ

ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

УРН

ЗАЯВКА ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СХЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ ЗА КЛАНЕ НА ГОВЕДА
Форма за физически лица

С подаването на този документ Вие получавате входяща регистрация в РА. Заявката за подпомагане се попълва служебно и
ще се счита за подадена само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК!
Нова заявка

Редакция на заявка за подпомагане

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
e-mail

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /

Схема за национални доплащания за клане на говеда (НДКГ)
Национални доплащания в частта за клане на бици, волове, крави, юници и телета
Национални доплащания в частта за износ на говеда в трети страни

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата на отпечатване
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Общи документи за физически лица
Копие на ЛК/паспорт на физическото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице

Специфични документи :
Клане на говеда
бр. протоколи за класифициране на кланичните трупове на говеда, съгласно чл. 58в, ал. 3 от
Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз.
Клане на телета
Бр. документи, издадени от кланица, които съдържат:
а) кланичното тегло на телето и номера на неговата ушна марка;
б) идентификационен номер на кланицата;
в) подпис и печат
...... бр. ветеринарномедицински свидетелства за транспорт на животни.(Образец ЗЖ140)
Износ на говеда/телета за трети страни
бр. разпечатки на митнически декларации за износ на говеда за трети страни.
бр. копия на контролен формуляр Т5 за износ на животни в трети страни
бр. ветеринарни сертификати за произход и здравно състояние на животните, издадени и
подписани от държавния ветеринарен лекар на митническия пункт и списъка с ушни марки,
приложен към него.

Общи декларации:

Декларирам че:
1. Всички представени документи са истински и с вярно съдържание.
2. Запознат съм с условията по схемата, за която кандидатствам за подпомагане.
3. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемата, за която
кандидатствам за субсидия, и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и
оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.
4. Запознат съм, че финансовата субсидия за схема НДКГ се изплаща от националния бюджет на Република
България.
5. Нямам публични задължения към националния бюджет.
Подпис

Специфични декларации, задължителни при участие по схемата НДКГ

Декларирам, че, животните са заклани в кланица, която е включена в базата данни на Министерството на
земеделието и храните по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на
кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и
проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.).
Подпис
Декларирам че, телетата са заклани в кланица, която е одобрена от областната дирекция по безопасност
на храните по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Подпис
Декларирам че, животните са реално изнесени в трета държава.(„Трета държава” е всяка държава, която не е член
на Европейския съюз)
Подпис

Желая информацията, свързана с моята заявка, да ми бъде изпращана чрез:

Електронна поща

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата на отпечатване
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Таблица за опис на приложените документи
Вид документ

Номер на документа

Дата на издаване

Брой животни, за който се
кандидатства с дадения
документ

1

2

3

4

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата на отпечатване
`
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ЗАЯВКА ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ ПО СХЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ ЗА КЛАНЕ НА
ГОВЕДА
Форма за Юридически лица

С подаването на този документ Вие получавате входяща регистрация в РА. Заявката за подпомагане се попълва
служебно и ще се счита за подадена само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК!
Нова заявка

Редакция на заявка за подпомагане

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК / БУЛСТАТ
Регистрация в търговския
регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт на управляващото
лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
e-mail

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис/Печат

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /

Схема за национални доплащания за клане на говеда (НДКГ)
Национални доплащания в частта за клане на бици, волове, крави, юници и телета
Национални доплащания в частта за износ на говеда в трети страни

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата на отпечатване
`
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Общи документи за юридически лица
Копие на ЛК/паспорт на управляващото лице на ЮЛ
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено
не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския
регистър
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице

Специфични документи :
Клане на говеда
бр. протоколи за класифициране на кланичните трупове на говеда, съгласно чл. 58в, ал. 3 от
Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз.
Клане на телета
Бр. документи, издадени от кланица, които съдържат:
а) кланичното тегло на телето и номера на неговата ушна марка;
б) идентификационен номер на кланицата;
в) подпис и печат
...... бр. ветеринарномедицински свидетелства за транспорт на животни.(Образец ЗЖ140)
Износ на говеда/телета за трети страни
бр. разпечатки на митнически декларации за износ на говеда за трети страни.
бр. копия на контролен формуляр Т5 за износ на животни в трети страни
бр. ветеринарни сертификати за произход и здравно състояние на животните, издадени и
подписани от държавния ветеринарен лекар на митническия пункт и списъка с ушни марки,
приложен към него.

`
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Печат/Дата на отпечатване
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

Заявка за входяща регистрация по схемата за клане на говеда ФЛ

УРН

Общи декларации:

Декларирам че:
1. Всички представени документи са истински и с вярно съдържание.
2. Запознат съм с условията по схемата, за която кандидатствам за подпомагане.
3. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемата, за която
кандидатствам за субсидия, и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и
оторизираните представители на Европейската комисия за извършване на проверки.
4. Запознат съм, че финансовата субсидия за схема НДКГ се изплаща от националния бюджет на
Република България.
5. Нямам публични задължения към националния бюджет.
Подпис

Специфични декларации, задължителни при участие по схемата НДКГ

Декларирам, че, животните са заклани в кланица, която е включена в базата данни на Министерството
на земеделието и храните по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на
кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и
проверка в кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 48 от 2010 г.).
Подпис
Декларирам че, телетата са заклани в кланица, която е одобрена от областната дирекция по
безопасност на храните, по реда на чл. 12 от Закона за храните..
Подпис
Декларирам че, животните са реално изнесени в трета държава.(„Трета държава” е всяка държава, която не е
член на Европейския съюз)
Подпис

Желая информацията, свързана с моята заявка, да ми бъде изпращана чрез:

Електронна поща
`

Обикновена поща
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Таблица за опис на приложените документи
Вид документ

Номер на документа

Дата на издаване

Брой животни, за който се
кандидатства с дадения
документ

1

2

3

4

Подпис/Печат/Дата на отпечатване
`
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Приложение № 2
към чл. 13, ал. 1, т. 1
Списък на икономически уязвимите общини
в Южна България
Област
1
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кърджали
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Кюстендил
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив

Община
2
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Айтос
Бургас
Карнобат
Поморие
Руен
Сунгурларе
Камено
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
Бобошево
Дупница
Кочериново
Невестино
Рила
Брацигово
Лесичово
Пазарджик
Септември
Батак
Белово
Велинград
Пещера
Ракитово
Асеновград
Брезово
Калояново
Карлово
Кричим
Куклен
Марица
Първомай
Раковски
Родопи
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1
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Сливен
Сливен
Сливен
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Смолян
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Стара Загора
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Хасково
Ямбол
Ямбол

2
Садово
Съединение
Хисаря
Лъки
Перущица
Пловдив
Сопот
Стамболийски
Котел
Нова Загора
Твърдица
Баните
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Опан
Павел баня
Стара Загора
Бр. Даскалови
Гурково
Николаево
Раднево
Чирпан
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
Елхово
Стралджа

2493

НАРЕДБА № 3
от 23 февруари 2011 г.

за условията и реда за прилагане на мярка
213 „Плащания по Натура 2000 и плащания,
свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“ 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. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 213
„Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски
земи“ (мярка 213) от Програмата за развитие

БРОЙ 18
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на селските райони за периода 2007 – 2013 г.,
финансирана от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани, които
стопанисват земеделски земи в защитени зони
по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) с издадени съгласно чл. 12,
ал. 6 ЗБР заповеди за обявяването им, обнародвани в „Държавен вестник“ не по-късно
от 1 януари на годината на кандидатстване за
подпомагане.
(3) Министерството на земеделието и храните предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), в
срок до 1 февруари всяка година географски
цифрови данни за физическите блокове, чиито площи са допустими за кандидатстване по
мярка 213 от ПРСР 2007 – 2013 г.
(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са
земеделски парцели, които попадат изцяло във
физически блок, пресичащ се със защитена
зона от Натура 2000.
(5) Земеделските стопани се подпомагат по
мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за
земеделски земи“ за постигане на следната
цел: осигуряване на опазването, поддържането
и/или възстановяването на благоприятното
състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване
в защитените зони.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 2. (1) За подпомагане по мярка 213
могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са
земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23
от допълнителната разпоредба на Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП).
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска
земя, включително ливади и пасища от горския
фонд, с минимален размер на ползваната площ
за подпомагане по мярката – 0,3 ха, при минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) Лицата по ал. 1 при поискване предоставят на ДФЗ – РА необходимите документи,
удостоверяващи правото на ползване на заявените площи, съгласно чл. 2а на Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; загл. изм.,
бр. 14 от 2010 г. – в сила от 19.02.2010 г.).
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в
Интегрираната система за администриране и
контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.
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Чл. 3. (1) Всеки кандидат за подпомагане
е длъжен да:
1. спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната
защитена зона от Натура 2000 за заявените за
подпомагане по мярка 213 парцели;
2. спазва режимите, разписани в плана за
управление на защитената зона от Натура 2000
след утвърждаването му по реда на наредбата
по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. спазва условията за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние,
одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) При противоречие между изискванията на т. 3 и т. 1 и 2 от предходната алинея,
земеделският стопанин е длъжен да спазва
изискванията по т. 1 и 2.
Чл. 4. Лицата по чл. 2 не могат да заявяват
едновременно за подпомагане една и съща
площ по мярка 213 „Плащания по Натура 2000
и плащания, свързани с Директива 2000/60/
EО – за земеделски земи“ и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
Г л а в а

т р е т а

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл. 5. (1) Финансовата помощ се предоставя
в рамките на финансовите средства, предвидени
за съответната финансова година по мярка 213.
(2) Финансовата помощ се предоставя под
формата на ежегодни компенсаторни плащания
за хектар допустима за подпомагане площ,
като 82 на сто от помощта се осигурява от
Европейския съюз и 18 на сто – от бюджета
на Република България.
Чл. 6. (1) Размерът на финансовата помощ
на един кандидат за подпомагане за всяка
една забрана за земеделска дейност, включена
в издадената от министъра на околната среда
и водите заповед за обявяване на съответната
защитена зона, е, както следва:
1. забрани за:
а) разораването и залесяването на ливади,
пасища и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения – до
30 евро/ха;
б) промяна на предназначението и/или
начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни
течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение
на случаите, при които промяната е свързана
със: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров
нефт от находище „Тюленово“ и концесия за
добив на природен газ от находище „Българево“,
изграждането на пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, на съоръжения за
укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура;
реализиране на планове, програми, проекти
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и инвестиционни предложения, за които към
датата на обнародване на заповедта в „ДВ“
има завършена процедура по глава шеста от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
и/или чл. 31 ЗБР – до 30 евро/ха;
в) промяна предназначението на и/или
начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни
течения, пясъчни дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случите, при
които промяната е свързана със: изпълнението
на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище
„Дуранкулак“ и т.н. – до 30 евро/ха;
г) промяна предназначението на и/или
начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни
течения, пясъчни дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случите, при
които промяната е свързана със: изграждането на пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни води, на съоръжения за третиране
на отпадъците, на съоръжения за укрепване на
свлачища; пътища и други елементи (обекти)
на техническата инфраструктура; реализация
на други ППП и ИП, за които към датата на
одобряване на заповедта в „ДВ“ има завършена
процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/
или по чл. 31 ЗБР – до 30 евро/ха;
д) разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи – до 30 евро/ха;
2. забрана за премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) в земеделските земи – до 20 евро/ха;
3. забрана за косенето на ливадите:
а) до 1 юли – до 70 евро/ха;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли – до 70 евро/ха;
4. забрана за използването на неселективни
средства за борба с вредителите в селското
стопанство – до 65 евро/ха;
5. забрана за използването на пестициди
и минерални торове в пасища и ливади – до
28,5 евро/ха.
(2) Забраните по чл. 6, ал. 1 се групират в
следните три групи:
1. забрани, важащи за постоянни пасища – А
(забрани в чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5);
2. забрани, важащи за обработваеми земи – B
(забрани в чл. 6, ал. 1, т. 2 и 4);
3. забрани, важащи за трайни насаждения – C
(забрана в чл. 6, ал. 1, т. 4).
(3) В случаите, в които в една защитена зона
са въведени две или повече от забраните по
чл. 6, ал. 1, т. 1, се начислява компенсаторно
плащане само за една от тях.
(4) В общото заявление за подпомагане на
площ лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват
наложените забрани, разписани в съответната
заповед за обявяване на защитената зона от
Натура 2000, в която попадат ползваните от
тях земеделски парцели.
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(5) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в
заповедите за обявяване на защитените зони от
Натура 2000, са посочени в приложение № 1.
(6) Забраните важат за целия заявен за
подпомагане земеделски парцел, а не само
за частта от него, попадаща в съответната
защитена зона.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 7. Заявления за подпомагане се подават
съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания.
Г л а в а

п е т а

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 8. (1) При подаване на заявлението се
извършват административни проверки относно:
а) минимален размер на стопанството и
минимален размер на парцела;
б) географското положение на парцела
спрямо границите на физическите блокове по
чл. 1, ал. 3.
(2) Когато при подаване на заявлението за
подпомагане земеделски парцел попада в два
или повече физически блока, кандидатът заявява за подпомагане по мярка 213 само частта
от парцела, попадаща във физическия блок,
пресичащ се от защитена зона от Натура 2000.
Чл. 9. След подаване на заявлението
ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки
на документите и заявените от кандидата за
подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част от
земеделските стопани, подали заявления за
подпомагане по мярка 213;
3. одобрява или отказва частично или изцяло
изплащането на финансовата помощ.
Чл. 10. (1) ДФЗ – РА изплаща финансовата
помощ в периода между 1 декември на годината
на подаване на заявлението за подпомагане и
30 юни на следващата календарна година.
(2) ДФЗ – РА изпраща информация за извършените плащания по мярка 213 „Плащания
по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“ ведно
с уведомителното писмо за цялото заявление
по Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки за
директни плащания.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
Чл. 11. ДФЗ – РА отказва изцяло изплащането на финансова помощ за декларирания
парцел, попадащ в съответната/ите защитена/и
зона/и, когато:
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1. се установи, че кандидатът за подпомагане
не е спазил някоя от забраните за земеделски
дейности по чл. 6 върху декларирания за подпомагане по мярка 213 парцел; в тези случаи
площта на парцела се счита за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в
ДФЗ – РА официално е постъпила информация
от регионалните структури на Министерството
на околната среда и водите, че е установено
неспазване на забрани в защитени зони по
чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР върху декларираните по
мярката площи; в тези случаи ДФЗ – РА не
налага допълнителни санкции, ако е констатирано неспазване на забрани, различни от
забраните за земеделска дейност.
Чл. 12. ДФЗ – РА отказва изплащането
изцяло или на част от финансовата помощ,
когато се установи, че:
1. кандидатът за подпомагане е заявил поголеми площи в сравнение с реално ползваните
от него;
2. кандидатът за подпомагане не е спазил
срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания;
3. кандидатът за подпомагане не спазва
условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние (УПЗДЗЕС)
за съответните площи;
4. за една и съща площ са подадени две или
повече заявления и спорът между засегнатите
кандидати за подпомагане не е разрешен;
5. кандидатът за подпомагане не отговаря
на условията за предоставяне на финансова
помощ съгласно чл. 2 от тази наредба;
6. кандидатът за подпомагане или негов
представител възпрепятства извършването на
проверка на място.
Чл. 13. При прилагането на тази наредба се
спазват правилата на Регламент (ЕС) № 65/2011
на Комисията от 27.01.2011 г. за определяне на
подробни 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.
Чл. 14. (1) Разпоредбите на чл. 11 и на чл. 12,
т. 2 не се прилагат в случаите на форсмажорни
или изключителни обстоятелства.
(2) Разпоредбата на чл. 12, т. 3 не се прилага
в случаите, когато условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично
състояние (УПЗДЗЕС) са в противоречие със
забраните, разписани в заповедта за обявяване или плана за управление на съответната
защитена зона.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Компенсаторно плащане“ е плащането,
определено за подпомагане на земеделските
стопани поради направени от тях разходи
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или претърпени загуби при изпълнението на
ограниченията/забраните, разписани в заповед
за обявяване на защитена зона от Националната екологичната мрежа (Европейската
екологична мрежа Натура 2000), в които те
стопанисват земи.
2. „Допустими за участие земеделски парцели“ са земеделски площи, които отговарят на
изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и се контролират за спазване на Условията за поддържане
на земята в добро земеделско и екологично
състояние и изпълнение на забраните, разписани в заповед за обявяване на защитена зона
за съответния тип земеползване.
3. „Допустима за подпомагане площ“ представлява площта на заявения земеделски парцел,
за която е установено, че са спазени всички
изисквания за подпомагане по отношение на
размера на ползваната площ, съгласно разпоредбите на Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за
общите и регионални критерии за постоянни
пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.).
4. „Форсмажорни или изключителни обстоятелства“ са:
а) смърт на подпомаганото лице;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на подпомаганото лице;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено
в деня, в който е поет ангажиментът;
г) тежко природно бедствие, въздействало
сериозно върху земята на стопанството.
5. „Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство“ са пестицидите
с общо действие (тотални), които са токсични
за всички растителни видове.
6. Забраната по чл. 6, ал. 1, т. 3 се отнася
за всички заявени за подпомагане по реда на
тази наредба продуктивни пасища, ливади, мери
или слабопродуктивни пасища, отговарящи на
изискванията в чл. 1, ал. 2 и 4.
7. „Характеристики на ландшафта“ са елементите на заобикалящата среда, посочени
в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 5 от 2010 г. за
условията за допустимост за подпомагане на
земеделските парцели по схеми за плащане на
площ и за общите и регионални критерии за
постоянни пасища.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 35,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за подпомагане на земеделските
производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.,
бр. 96 от 2006 г. и бр. 16 от 2008 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов
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Приложение № 1
към чл. 6
Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи
№
по
ред
1

Код на защитената
зона

Име на
защитената зона

2

3

Забрани/ограничения/режими

4

5

6

20

7

8

9

1

BG 0002048

Суха река

30

2

BG 0002046

Ятата

3

BG 0002017

Комплекс Беленски ос- 20
трови

4

BG 0002015

Язовир Конуш

5

BG 0002086

Оризища Цалапица

6

BG 0002067

Остров Голя

7

BG 0002091

Остров Лакът

20

8

BG 0000242

Залив Ченгене скеле

20

9

BG 0002007

Остров Ибиша

10

BG 0002005

Понор

20

30

28,5

70

11

BG 0002009

Златията

20

30

28,5

70

12

BG 0002023

Язовир Овчарица

20

30

28,5

13

BG 0002028

Комплекс Стралджа

20

30

28,5

70

14

BG 0002085

Чаиря

20

30

28,5

70

15

BG 0002008

16

BG 0002114

17

BG 0002112

Руй

20

30

28,5

18

BG 0002096

Обнова

20

30

19

BG 0002094

Адата – Тунджа

20

30

20

BG 0002095

Горен Дъбник – Телиш

20

21

BG 0002104

Цибърско блато

20

22

BG 0000494

Централен Балкан

23

BG 0002018

Остров Вардим

24

BG 0002024

Рибарници Мечка

20

30

25

BG 0002025

Ломовете

20

30

28,5

26

BG 0002110

Априлци

20

30

28,5

27

BG 0000241

Сребърна

30

28,5

28

BG 0002006

Рибарници Орсоя

20

30

28,5

29

BG 0002031

Стената

20

30

30

BG 0002064

Гарванско блато

20

31

BG 0002065

Блато Малък Преславец 20

32

BG 0002001

Раяновци

33
34

70
65

10

11

A

12

13

B

C

14

15

16

50

20

0

30

30

0

0

30

120

20

0

30

65

65

20

85

65

0

0

0

30

50

20

0

30

50

20

0

0

0

0

148,5

20

0

148,5

20

0

78,5

20

0

148,5

20

0

148,5

20

0

Остров до Горни Цибър

0

0

0

Рибарници Челопечене

0

0

0

148,5

20

0

28,5

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

0

0

0

0

0

0

20

30

65

70

50

20

0

78,5

20

0

148,5

20

0

58,5

0

0

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

20

30

28,5

70

148,5

20

0

BG 0000209

Пирин

0

0

0

BG 0002004

Дол н и Бог ров – К ази- 20
чене

30

28,5

70

148,5

20

0

35

BG 0002010

Язовир Пясъчник

x20

x30

36

BG 0002019

Бяла река

20

30

28,5

37

BG 0002102

Деветашко плато

20

30

28,5

38

BG 0002003

Кресна

20

30

28,5

39

BG 0002052

Язовир Жребчево

20

30

40

BG 0002059

Каменски баир

20

41

BG 0002078

Славянка

20

42

BG 0002088

Микре

20

43

BG 0000113

Витоша

70

50

20

0

78,5

20

0

148,5

20

0

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

70
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7

14

15

16

0

0

0

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

30

28,5

148,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

148,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

70

30

28,5

148,5

20

0

70

30

28,5

148,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

20

30

28,5

78,5

20

0

BG 0002070

Рибарници Хаджи Ди- 20
митрово

30

28,5

78,5

20

0

60

BG 0002057

Бесапарски ридове

20

30

28,5

78,5

20

0

61

BG 0002014

Маджарово

20

30

28,5

78,5

20

0

62

BG 0000332

Карлуковски карст

20

30

28,5

78,5

20

0

63

BG 0000240

Студенец

20

30

28,5

78,5

20

0

64

BG 0002053

Врачански Балкан

20

30

28,5

78,5

20

0

65

BG 0002040

Странджа

30

28,5

58,5

0

0

66

BG 0002069

Рибарници Звъничево

30

28,5

78,5

20

0

67

BG 0002089

Ноевци

70

30

28,5

128,5

0

0

68

BG 0002101

Мещица

70

30

28,5

128,5

0

0

69

BG 0002100

Долна Козница

20

70

30

28,5

148,5

20

0

70

BG 0002030

Комплекс Калимок

20

30

28,5

78,5

20

0

71

BG 0002022

Язовир Розов кладенец

20

30

28,5

78,5

20

0

72

BG 0002058

Сини те кам ъни – Гре- 20
бенец

30

28,5

78,5

20

0

73

BG 0002063

Западни Родопи

30

28,5

58,5

0

0

74

BG 0002087

Марица Пловдив

28,5

28,5

0

0

75

BG 0002062

Лудогорие

28,5

78,5

20

0

76

BG 0000237

Остров Пожарево

0

0

0

77

BG 0000270

Атанасовско езеро

20

30

28,5

78,5

20

0

78

BG 0002027

Язовир Малко Шарково

20

30

28,5

78,5

20

0

79

BG 0002074

Никополско плато

20

30

28,5

78,5

20

0

80

BG 0002090

Берковица

20

30

28,5

148,5

20

0

81

BG 0002092

Харманлийска река

20

30

28,5

78,5

20

0

82

BG 0002093

Овчарово

20

30

28,5

148,5

20

0

83

BG 0002106

Язовир Ивайловград

20

30

28,5

78,5

20

0

84

BG 0002041

Комплекс Ропотамо

20

30

28,5

78,5

20

0

85

BG 0002029

Котленска планина

20

30

28,5

78,5

20

0

86

BG 0002081

Марица – Първомай

20

30

28,5

78,5

20

0

87

BG 0000152

Поморийско езеро

20

30

50

20

0

88

BG 0002016

Рибарници Пловдив

20

30

89

BG 0002051

Калиакра

20

30

28,5

90

BG 0002043

Емине

20

30

28,5

91

BG0002050

Дуранкулашко езеро

20

30

28,5

44

BG 0000495

Рила

45

BG 0002012

Крумовица

20

30

46

BG 0002013

Студен кладенец

20

47

BG 0002039

Хърсовска река

20

48

BG 0002083

Свищовско-Беленска
низина

20

49

BG 0000273

Бургаско езеро

50

BG 0002099

Кочериново

20

51

BG 0002103

Злато поле

20

52

BG 0002105

Персенк

20

53

BG 0002111

Велчево

20

54

BG 0002079

Осогово

20

55

BG 0002107

Бобошево

20

56

BG 0002108

Скрино

20

57

BG 0002020

Радинчево

20

58

BG 0002071

Мост Арда

59

70

70

20

20

30

70
70

8
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10

11

30
30

12

13

50

20

0

78,5

20

0

78,5

20

0

78,5

20

0
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92

BG0000156

Шабленски езерен ком- 20
плекс

6

30

28,5

93

BG0002098

Рупите

20

30

94

BG0002072

Мелнишки пирамиди

20

95

BG0002026

Дервенски възвишения

20

96

BG0002073

Добростан

97

BG0002109

Васильовска планина

98

BG0002077

Бакърлъка

99

BG0002113

Триград – Мурсалица

100

BG0002076

Места

101

BG0002066

Западна Странджа

102

BG0002021

Сакар
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9

10

11

12

14

15

16

78,5

20

0

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

58,5

0

0

100

0

0

28,5
70
20

70

20
20
20

65

70

13

30

30

30
30

28,5

58,5

0

0

30

28,5

148,5

20

0

30

28,5

58,5

0

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

78,5

20

0

30

28,5

70

30

30

30

30

Таблица № 2: Легенда към таблица № 1
Наименование на колоната

№ по колона

№ по ред

1

КОД

2

ИМЕ

3

Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при
ползването на земеделски земи като такива
Използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите (в селското
стопанство)
Косенето на ливади до 01 юли

4

Разораването и залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения
Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади

7

Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли
Промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със:
изпълнението на дейностите по предоставените с РМС концесии за добив на суров нефт
от находище „Тюленово“ и концесия за добив на природен газ от находище „Българево“,
изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения
за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения,
за които към датата на обнародване на заповедта в „ДВ“ има завършена процедура по
глава 6 ЗООС и/или чл. 31 ЗБР
Промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища,
поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и
горския фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изпълнението
на дейностите по предоставената с РМС концесия за добив на природен газ от находище
„Дуранкулак“ и т.н.
Промяна предназначението на и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни,
мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския
фонд, с изключение на случите, при които промяната е свързана със: изграждането на
пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на
отпадъците, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти)
на техническата инфраструктура; реализация на други ППП и ИП, за които към датата
на одобряване на заповедта в „ДВ“ има завършена процедура по реда на глава шест от
ЗООС и/или по чл. 31 ЗБР
Разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи

9

5
6

8

10

11

12

13

A) Ограничения за постоянни пасища (пасища, ливади и мери) = (4+6+7+8+9+10+11+12+13).
В случаите, в които в една защитена зона са въведени две или повече от забраните в
колони 7, 10, 11, 12 или 13, се начислява компенсаторно плащане само за една от тях
В) Ограничения за обработваеми земи = (4 + 5)

14

С) Ограничения за трайни насаждения = (5)

16

2546
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм., бр. 106 от
2008 г., бр. 9 от 2010 г.; попр., бр. 29 от 2010 г.;
изм., бр. 37, 45, 55 и 75 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашната ал. 2а става ал. 3.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Финансовата помощ по ал. 2 се увеличава с 10 % и за инвестиции, свързани с
прилагането на Директива 91/676/ЕИО.“
3. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6 и 6а стават
съответно ал. 5, 6, 7, 8 и 9.
4. Досегашната ал. 6б става ал. 10, а думите
„Алинея 6а“ се заменят с „Алинея 9“.
5. Досегашната ал. 6в става ал. 11, а думите
„ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 12, а думите
„ал. 4 или 5“ се заменят с „ал. 6 или 7“.
7. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 13 и 14.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 15, а думите
„ал. 1 и 6 или ал. 2 и 6“ се заменят с „ал. 1 и
8 или ал. 2 и 8“.
§ 2. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думата „ПРСР“ се
добавя „и кандидатите, подали заявление за
подпомагане за инвестиции изцяло в сектори
птицевъдство и/или свиневъдство“.
2. Създават се ал. 8, 9, 10 и 11:
„(8) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят
на помощта или негов законен или упълномощен
представител попадат в някоя от категориите,
определени 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, приложим към
общия бюджет на Европейските общности (ОВ
L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(9) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта – физическо лице, или представляващият
кандидата/ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и член/ове на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, 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 Управляващия орган или РА, което
е участвало при одобряването на заявлението
за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(10) Липсата на обстоятелствата по ал. 8 и 9
се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
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1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с
декларация за всички останали обстоятелства,
включително и за обстоятелствата по чл. 23 от
Закона за търговския регистър, в срок от 15
работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.
(11) Финансова помощ не се предоставя
на кандидати/ползватели на помощта, които
не са независими предприятия по смисъла на
чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че
са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите
на мярката по ПРСР за усвояване на средства
над максималния размер съгласно чл. 8, ал. 2.“
§ 3. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „до 31.12.2010 г.“ се заменят
с „до 31.12.2013 г.“.
2. В т. 2 думите „преди 01.01.2008 г. живот
новъдни“ се заменят със „земеделски“.
3. В т. 3 думите „преди 01.01.2008 г. живот
новъдни стопанства от секторите“ се заменят
със „земеделски стопанства от други животновъдни сектори“.
4. В т. 4 след думите „недвижима собственост“
се поставя запетая и се добавя „включително
трайни насаждения“.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 след думите „приложение №
9“ се поставя точка и се добавя „В случай на
инвестиции, предприети от млади фермери, получаващи подкрепа при условията, определени
по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади
фермери“, подкрепа ще бъде предоставяна и
за инвестиции за постигане изискванията на
съществуващи стандарти на Общността, когато
тези инвестиции са включени в одобрения бизнес
план по мярка 112 „Създаване на стопанства
на млади фермери“.“
2. В ал. 10 думите „В случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността
на предложените разходи.“ се заличават.
3. В ал. 11 след думите „определени референтни цени“ се добавя „или са за специализирани производствени линии, изготвени
по индивидуално технологично задание“, а
думите „В случаите на доставка на машини
и/или земеделска техника офертите трябва да
съдържат и подпис и печат на производителя
или официалния представител/вносител с цел
определяне на основателността на предложените
разходи.“ се заличават.
4. В ал. 12 след думите „обосноваността
на разходите“ се добавя „При кандидатстване
за разходи за специализирани производствени
линии, изготвени по индивидуално технологично задание, основателността на предложените
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разходи се определят от оценяваща комисия.“,
а думите „независими оценители, притежаващи знания“ се заменят с „лица, притежаващи
квалификация и опит“.
5. В ал. 13 след думите „Закона за посевния
и посадъчния материал“ се добавя „Оферентите
за създаване на трайни насаждения за дървесни
видове за производство на биоенергия трябва
да са регистрирани в публичните регистри
съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и
критериите за регистрация за упражняване на
частна лесовъдска практика и за извършване на
дейности в горския фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).“
§ 5. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „или не е спазен ЗОП/
НВМОП“ се заличават.
2. Създават се т. 17 и 18:
„17. които е установено нарушение на изискването на чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11;
18. инвестиции за проекти за постигане на
стандартите на Общността, включително по
Директива 91/676/ЕИО, при които в края на
изпълнението на проекта е установено, че не
са постигнати стандартите и изискванията по
Директива 91/676/ЕИО, за които се предоставя
безвъзмездната финансова помощ.“
§ 6. В чл. 30 ал. 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 3 ОДФ – ПСМП
приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася
за документи, издавани от други държавни и/
или общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срок
по чл. 31, ал. 3, като отбелязва мотивите и
забележките си.“
§ 7. В чл. 31 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „нередовност“ се
добавя „или липса“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването
на срока по ал. 1.“.
§ 8. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 6:
„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11.“
§ 9. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане РА
изисква от кандидата да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
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2. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е обявен в процедура по несъстоятелност, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
3. удостоверение, потвърждаващо, че кандидатът не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец
преди предоставянето му, само за кандидати,
при които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър;
4. декларацията съгласно чл. 13, ал. 10, т. 2.“
§ 10. В ал. 41, ал. 3 се създава т. 4:
„4. когато се провежда контролна проверка
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 акредитирането на агенциите
платци и други стопански 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.“
§ 11. В чл. 42 думите „чл. 31 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на Комисията за определяне
на подробни 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 368, 23.12.2006 г. и Българско специално
издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) №
1975/2006)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕО) № 65/2011 на Комисията от 27 януари
2011 г. за определяне на подробни 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)“.
§ 12. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент
(ЕО) № 65/2011“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. е наложена на ползвателя на помощта
финансова корекция определена по Методологията за определяне на финансови корекции,
които се прилагат спрямо разходите, свързани
с изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от структурните инструменти
на Европейския съюз, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с ПМС
№ 134 от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
6. установи обстоятелствата посочени в
чл. 13, ал. 8, 9 и/или 11.“
§ 13. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
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„(2) При проекти за строителство на сгради и друга недвижима собственост срокът за
изпълнение по ал. 1 може да се удължи с до
една година, като крайната дата за изпълнение
на проекта не трябва да е след 31 юли 2015 г.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 14. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато преди извършване
на окончателно плащане РА установи, че не
е изпълнено задължение по ал. 1, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания.“
§ 15. В чл. 48 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Изискването по ал. 1, т. 2 да не прехвърля
правото на собственост не се прилага в случаите, при които правото на собственост върху
активите, предмет на подпомагане, се прехвърля
в резултат на прехвърлянето на търговското
предприятие на едноличния търговец, ползвател на помощта, върху еднолично търговско
дружество със същия едноличен собственик на
капитала, съчетано с едновременното заличаване на едноличния търговец, или в случаите,
когато ползвателят на помощта – физическо
лице, прехвърли собствеността на активите
върху еднолично търговско дружество, като
собственикът на капитала на дружеството е
същото физическо лице и в двата случая на
прехвърляне на активите трябва да е спазено
всяко от следните условия:
1. ползвателят на помощта като физическо
лице/едноличен търговец е отговарял на изискването на чл. 13, ал. 2, т. 4 и 7 към момента
на кандидатстване, и
2. не е одобрен за подпомагане въз основа
на точките по критерия за оценка, че е млад
фермер, който е физическо лице или едноличен
търговец на възраст от 18 навършени до 40
ненавършени години към датата на подаване
на заявлението за подпомагане или е одобрен
по мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери“.
(4) В случаите по ал. 3, когато ползвателят
на помощта е получил по-висок размер на
подпомагане на основание чл. 6, ал. 1, т. 1, 3
или 4, ползвателят на помощта или неговият
правоприемник е длъжен да възстанови финансовата помощ в размер на разликата спрямо
процента по чл. 6, ал. 1, т. 5.“
§ 16. В чл. 51 се създават ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато РА установи до
извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 13, ал. 8 и/или 9, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания.
(5) В случаите, когато РА установи, че
обстоятелства по чл. 13, ал. 8 и/или 9 са
съществували към датата на извършване на
окончателно плащане по проекта, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
плащания по проекта.“
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§ 17. В чл. 53, ал. 1 думите „чл. 6, ал. 7
ползвателят на помощта дължи връщане на
такава част от помощта, която съответства
на разликата между получения процент на
помощта и по-малкия процент на помощта,
който ползвателят на помощта е щял да получи, в случай че не е отговарял на условията
по чл. 6, ал. 4 или ал. 5 съответно към датата
на подаване на заявлението за подпомагане
заедно със законната лихва върху нея. Лихва
се дължи от момента на неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7“ се заменят с „чл. 6,
ал. 12 ползвателят на помощта дължи връщане
на такава част от помощта, която съответства
на разликата между получения процент на
помощта и по-малкия процент на помощта,
който ползвателят на помощта е щял да получи,
в случай че не е отговарял на условията по
чл. 6, ал. 6 или ал. 7 съответно към датата на
подаване на заявлението за подпомагане заедно
със законната лихва върху нея. Лихва се дължи
от момента на неизпълнение на задълженията
по чл. 6, ал. 12.“
§ 18. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 16 думите „чл. 26 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент
(ЕО) № 65/2011“.
2. Точка 19 се изменя така:
„19. „Съществуващо земеделско стопанство“
е земеделско стопанство, създадено към найранната от следните дати:
а) датата на регистрация на кандидата за
първи път като земеделски производители по
реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
б) датата на започване от страна на кандидата на отглеждане на животни в собствен/нает
животновъден обект и/или на стопанисване
на земя с цел производството на земеделска и
животинска продукция;
в) датата на подаване от кандидата на заявление за единно плащане на площ и/или за
плащане за необлагодетелстван район в случай,
че е подавал заявление;
г) датата на започване на осигуряване на
кандидата като земеделски производители, в
случай че се осигурява като такъв;
д) датата на вписване в регистъра по чл. 137,
ал. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.“
3. В т. 43 се създават букви „д“, „е“ и „ж“:
„д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.“
4. В т. 47 думите „Регламент (ЕО) №
1975/2006“ се заменят с „Регламент (ЕО) №
65/2011“.
5. В т. 50 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент
(ЕО) № 1975/2006 на комисията от 7 декември
2006 г. относно определяне на подробни правила
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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 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4, т. 8
от Регламент (ЕО) № 65/2011“.
6. Точка 53 се изменя така:
„53. „Проект за постигане на стандартите на
Общността, включително по Директива 91/676/
ЕИО“ е всеки проект, по който най-малко
60 % от допустимите инвестиционни разходи
са за постигане на стандартите на Общността
и изискванията по Директива 91/676/ЕИО,
подпомагани чрез гарантираните бюджети
по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2 и 3, и с който в края
на изпълнението на проекта ще се постигне
съответствие със стандартите, за които е предоставена безвъзмездната финансова помощ.“
§ 19. Наименованието на приложение № 3
към чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 6, ал. 8“.
§ 20. В приложение № 4 към чл. 6, ал. 6 се
правят следните изменения:
1. Наименованието на приложение № 4 към
чл. 6, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 6, ал. 8“.
2. Думите „Наредба № 2 от 2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.)“
се заменят с „Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)“.
§ 21. Създава се приложение № 4а към
чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2:
„Приложение № 4а
към чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2
ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2 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)
Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество
или юридическо лице. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички
лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица – от
техния представител в съответния управителен орган
и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

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 търговския регистър на Агенцията
по вписванията под единен индентификационен
код № _______________________, със седалище
____________________ и адрес на управление ___
________________________________________, тел.:
_________________, факс: __________________,
БУЛСТАТ ____________________ – кандидат/ползвател на помощ по мярка 121 „Модернизиране на
земеделските стопанства“:
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 кредитори,
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
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които
Управляващият орган или РА 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
разсрочване 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
предоставяне на документи с невярно съдържание
при осигуряване на информацията, изискана от РА;
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
или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания 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 РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г.
Декларатор:“.
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§ 22. Приложение № 8 към чл. 25, ал. 5 и чл. 31, ал. 2, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 25, ал. 5
и чл. 31, ал. 2, т. 2
Критерии за избор (оценка) на проекти
№

Критерий

1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или
едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлени
ето за подпомагане или е одобрен по мярка „Създаване
стопанства на млади фермери“
2. 2.А. Кандидатът е в селски район
2.Б. Кандидатът е в селски район, включен в Програмата за развитие на земеделието и селските райони в
Странджа – Сакар и/или в Програмата за алтернативно
земеделие в Родопите и/или в Регионалната програма за
Северозападна България
3. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за
подобна инвестиция

Точки
„да“ – 20 точки

Макс.
брой
точки
20

„да“ – 10 точки
„да“ – 05 точки допълнително

15

„да“ – 10 точки

10

4. 1. Най-малко 15 % от общия бюджет по мярката до „100 % от инвестицията е свър- 55
31.12.2013 г. се заделят за инвестиции за прилагане на зана с прилагане на Директива
Директива 91/676/ЕИО;
91/676/ЕИО“ – 55 точки
„над 60 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с
прилагане на Директива 91/676/
ЕИО“ – 30 точки
2. Най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включи- „100 % от допустимите инвестелно за инвестиции по т. 1, се заделят за привеждане на тиционни разходи са свързани с
съществуващите земеделски стопанства от сектор „Мляко“ в привеждане в съответствие със
съответствие с изискванията на стандартите на Общността; стандартите на Общността“ – 55
точки
„над 60 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с
привеждане в съответствие със
стандартите на Общността“ – 30
точки
3. Най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, вклю- „100 % от допустимите инвесчително за инвестиции по т. 1, се заделят за привеждане тиционни разходи са свързани с
на съществуващите земеделски стопанства от други живо- привеждане в съответствие със
тновъдни сектори извън сектор „Мляко“ в съответствие с стандартите на Общността“ – 55
точки
изискванията на стандартите на Общността;
„над 60 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с
привеждане в съответствие със
стандартите на Общността“ – 30
точки
4. Най-малко 5 % от общия бюджет по мярката се заделят „да“ – 55 точки
за инвестиции за специални съоръжения и механизация,
сгради, друга недвижима собственост, включително трайни
насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство
на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент
на (ЕИО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент на (ЕИО) № 2092/91
5. При кандидатстване едновременно за инвестиции по т. 1 „100 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с
и 2 или по т. 1 и 3 или по т. 1, 2 и 3.
привеждане в съответствие със
стандартите на Общността“ – 55
точки
„над 60 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с
привеждане в съответствие със
стандартите на Общността“ – 30
точки
Общо
100

“
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§ 23. В приложение № 9 към чл. 26, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ред 5 навсякъде думите „прасета“ и „прасетата“ се заменят съответно със „свине“ и „свинете“, а в колона 5 на ред 5 думите „т. 8(г)“ се заменят с „ т. 8(д)“.
2. Създава се ред 31:
31.

Въвеждане на минимални стандарти
за защита/хуманно
отношение при отглеждане на бройлери.

Директива 2007/43/
ЕО на Съвета от
28 юни 2007 г. за
определяне на минимални правила
за защита на пилетата, отглеждани
за производство на
месо.

Наредба № 26 от
05.08.2008 г. за определяне на минималните изиск вани я за
хуманно отношение и
защита при отглеждане на бройлери.

30.06.2013 г. за
изиск ва н и я та
на чл. 5 и чл. 6
от раздел II
Общи изисквания към помещенията, в които се отглеждат
бройлерите на
Наредба № 26
от 05.08.2008 г.
за определяне
н а м и н и ма лните изисквания за хуманно отношение
и защита при
отглеждане на
бройлери.

1. Закупуване/придоби ва не, с т роителство или подобрение на сгради
и друга недвижима
собственост, за въвеждане на минима лни стан дарт и
за защита/хуманно
отношение при отглеждане на бройлери, включително
тази, използвана за
опазване на околната среда.
2. Зак у пу ване и/
и ли инста ли ране
на нова техника/
оборудване за въвеждане на минима лни стан дарт и
за защита/хуманно
отношение при отглеждане на бройлери, включително
тази, използвана за
опазване на околната среда.
“

§ 24. В приложение № 10 към чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „VII. Описание на проектното предложение“ се правят следните изменения:
а) в т. 2.2.2 думите „преди 01.01.2008 г. животновъдни“ се заменят със „земеделски“;
б) в т. 2.2.3 думите „преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите“ се заменят със
„земеделски стопанства от други животновъдни сектори“.
в) точка 2.2.4 се изменя така:
2.2.4. Размер на разходите за специални Размер на субсиди- Размер на собствено
съоръжения и механизация, сгради, друга ята
участие
недвижима собственост, вк лючително
трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на
земеделски продукти и храни по смисъла
на Регламент на (ЕИО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането
на биологични продукти и за отмяна на
Регламент на (ЕИО) № 2092/91
ЛВ.

ЛВ.

%

ЛВ.

%

2. В раздел „ІХ. Придружаващи документи“ се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 8 се изменя така:
„8. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие от ползвателя на помощта.
;“
б) в т. 25 след думите „Закона за посевния и посадъчния материал“ се добавя „Оферентите за
създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са
регистрирани в публичните регистри съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския
фонд (ДВ, бр. 8 от 2009 г.)“;

“

“
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в) в т. 26 думите „(в случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността на предложените разходи)“ се заличават, а
след думите „Закона за посевния и посадъчния
материал“ се добавя „Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове
за производство на биоенергия трябва да са
регистрирани в публичните регистри съгласно
Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите
за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности
в горския фонд“;
г) в т. 26а думите „(в случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител)“ се заличават, а след думите „Закона за посевния и посадъчния материал“ се
добавя „Оферентите за създаване на трайни
насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са регистрирани
в публичните регистри съгласно Наредба № 1
от 2008 г. за реда и критериите за регистрация
за упражняване на частна лесовъдска практика
и за извършване на дейности в горския фонд“;
д) в т. 35 думите „преди 01.01.2008 г. живот
новъдни“ се заменят със „земеделски“;
е) създават се т. 41 и 42:
„41. Декларация към чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2.
42. Декларация за нередности.“
3. В точка 11.Б. „Инвестиции, за които се
кандидатства“ във „Формата за наблюдение
и оценка на проектите по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ на
Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.“ се правят следните изменения:
а) текстът в ред „Общи инвестиционни
разходи за привеждане на съществуващите
преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от
сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията
на стандартите на Общността (моля опишете)“
се изменя така:
„Общи инвестиционни разходи за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от
сектор „Мляко“ в съответствие с изискванията
на стандартите на Общността (моля опишете);“
б) текстът в ред „Общи инвестиционни
разходи за привеждане на съществуващите
преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от
секторите извън сектор „Мляко“ в съответствие
с изискванията на стандартите на Общността
(моля опишете)“ се изменя така:
„Общи инвестиционни разходи за привеждане на съществуващите земеделски стопанства
от други животновъдни сектори извън сектор
„Мляко“ в съответствие с изискванията на
стандартите на Общността (моля опишете);“
в) текстът в ред „Общи инвестиционни разходи за специални съоръжения и механизация,
сгради, друга недвижима собственост и съот-
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ветно оборудване, необходими за преминаване
на стопанството към биологично производство
на земеделски продукти и храни по смисъла
на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от
24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото
означаване върху земеделските продукти и
храни (моля опишете)“ се изменя така:
„Общи инвестиционни разходи за специални съоръжения и механизация, сгради, друга
недвижима собственост, включително трайни
насаждения и съответно оборудване, необходими
за преминаване на стопанството към биологично
производство на земеделски продукти и храни
по смисъла на Регламент (ЕИО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (моля опишете).“
4. След таблица „Списък на разходите“ се
добавя „Декларация за нередности“:
„Декларация за нередности1
Долуподписаният/-ата ___________________
_________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ____________________, притежаващ лична
карта №__________________________________ ,
издадена на ______________________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. _______________________________,
(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 търговския регистър на Агенцията
по вписванията под единен индентификационен
код № _______________________, със седалище
____________________ и адрес на управление ____
_______________________________________, тел.:
_________________, факс: __________________,
БУЛСТАТ ____________________ – кандидата
мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства“ декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за
нередност съгласно Регламент на Съвета
№ 1083/2006 г., а именно:
Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия
кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо
лице. Когато управляващите кандидата са повече от
едно лице, 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 и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
1
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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,
споменати 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.
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 развитие на селските райони 2007-2013 г.“;
– до председателя на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите 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: .............………......“
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§ 25. В приложение № 11 към чл. 30, ал. 1
и чл. 31, ал. 3 „Списък на документи за кандидатстване“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие от ползвателя на помощта.“
2. В т. 26 след думите „Закона за посевния
и посадъчния материал“ се добавя „Оферентите
за създаване на трайни насаждения за дървесни
видове за производство на биоенергия трябва
да са регистрирани в публичните регистри
съгласно Наредба № 1 от 2008 г. за реда и
критериите за регистрация за упражняване на
частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд“.
3. В т. 27 думите „(в случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител с цел определяне на основателността на предложените разходи)“ се заличават, а
след думите „Закона за посевния и посадъчния
материал“ се добавя „Оферентите за създаване на трайни насаждения за дървесни видове
за производство на биоенергия трябва да са
регистрирани в публичните регистри съгласно
Наредба № 1 от 2008 г. за реда и критериите
за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности
в горския фонд“.
4. В т. 27а думите „(в случаите на доставка
на машини и/или земеделска техника офертите трябва да съдържат и подпис и печат на
производителя или официалния представител/
вносител)“ се заличават, а след думите „Закона за посевния и посадъчния материал“ се
добавя „Оферентите за създаване на трайни
насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия трябва да са регистрирани
в публичните регистри съгласно Наредба № 1
от 2008 г. за реда и критериите за регистрация
за упражняване на частна лесовъдска практика
и за извършване на дейности в горския фонд“.
5. В т. 35а думите „преди 01.I.2008 г. животновъдни“ се заменят със „земеделски“.
6. Създават се т. 42 и 43:
„42. Декларация към чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2.
43. Декларация за нередности.“
§ 26. В приложение № 12 към чл. 38, ал. 1
„Документи за авансово плащане“ се създават
т. 5, 6, 7, 8 и 9:
„5. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо лице и членовете на управителния им
орган, както и временно изпълняващ такава
длъжност, включително прокурист или търгов-
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ски пълномощник, а в случай, че членове са
юридически лица – от техните представители в
съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал
или копие, заверено от ползвателя 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, заверено от
ползвателят на помощта.
6. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие, от ползвателя на помощта.
7. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. Представя
се само от ползвател на помощта, при който
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър.
8. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие. Представя се само от ползвател
на помощта, при който това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.
9. Декларация по чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2.“
§ 27. В раздел „А. Общи документи“ от
приложение № 13 към чл. 39, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 „Документи за междинно или окончателно плащане“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал
или заверено копие, от ползвателя на помощта.“
2. Създават т. 37, 38, 39, 40 и 41:
„37. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП.
38. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо
лице и членовете на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически
лица – от техните представители в съответния
управителен орган. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или копие, заверено
от ползвателя на помощта. Когато за някое от
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лицата свидетелството за съдимост подлежи
на издаване от чуждестранен орган, същото
се представя в легализиран превод – оригинал
или копие, заверено от ползвателя на помощта.
39. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. Представя
се само от ползвател на помощта, при който
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър.
40. Удостоверение, потвърждаващо, че
ползвателят на помощта не е в процедура
по ликвидация, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. Представя
се само от ползвател на помощта, при който
това обстоятелство не подлежи на вписване в
търговския регистър.
41. Декларация по чл. 13, ал. 10, т. 1 и 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Параграф 13 се прилага и за ползватели на помощта със сключени договори преди
влизане в сила на тази наредба.
§ 29. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони § 2, т. 1 и § 22 влизат в сила
от 25 август 2010 г. и се прилагат за заявления
за подпомагане, подадени след 25 август 2010 г.,
като издаването на заповед за одобрение на
заявлението за подпомагане и сключването
на договори за предоставяне на финансова
помощ е допустимо след датата на одобряване
от Европейската комисия на изменението в
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. относно инвестиции изцяло в сектори птицевъдство и животновъдство
и/или въвеждането на минимални стандарти
за защита/хуманно отношение при отглеждане
на бройлери.
§ 30. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони за заявления, подадени
от 25 август 2010 г. до 31 декември 2011 г., се
предоставя държавна помощ:
1. За инвестиции във:
1.1. земеделски стопанства за покриване на
минимални изисквания за защита/хуманно отношение към кокошки носачки в съответствие
с Директива 1999/74/EC от 19 декември 1999 г.
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за установяване на минимални изисквания
за защитата на кокошки носачки (ОВ L 255,
18.10.1968 г., стр. 23);
1.2. земеделски стопанства за покриване на
минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение на сурово
мляко в съответствие с Приложение III, раздел
IX „Сурово мляко и млечни продукти“, глава
I „Сурово мляко – първично производство“ и
глава II „Хигиена във фермите за производство
на мляко“ на Регламент (ЕО) № 853/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични
хигиенни изисквания за храни от животински
произход (Българско специално издание: глава
03, том 46, стр. 334).
2. Максималният интензитет на помощта
представлява увеличение с национални средства чрез държавна помощ на размера на интензитета на помощта съгласно разпоредбите
на чл. 4, т. 2, буква „д“ от Регламент (ЕО)
№ 1857/2006 на Комисията от 15 декември
2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от
Договора към държавната помощ за малки и
средни предприятия, осъществяващи дейност в
производството на селскостопански продукти
и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001
(Българско специално издание: глава 08, том
05, стр. 75 – 93), като брутният интензитет на
помощта не може да надхвърля:
– 75 % от допустимите инвестиционни
разходи в районите съгласно буква „а“ (в районите в по-неблагоприятно положение или в
районите съгласно член 36, буква „а“, i), ii) и
iii) 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, определен от
държавите членки съгласно членове 50 и 94
от регламента);
– 60 % в останалите райони съгласно 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;
2.1. при кандидатстване за инвестиции в
земеделски стопанства за покриване на минимални изисквания за защита/хуманно отношение към кокошки носачки в съответствие с
Директива 1999/74/EC от 19 декември 1999 г.
за установяване на минимални изисквания за
защитата на кокошки носачки:
– увеличение с до 15 % от общите допустими
разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по
Натура 2000 от до 60 % на до 75 %;
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– увеличение с до 10 % от общите допустими
разходи за млади фермери в други райони от
до 50 % на до 60 %;
– увеличение с до 25 % от общите допустими
разходи за други земеделски производители в
необлагодетелствани райони и/или в обхвата на
местата по Натура 2000 от до 50 % на до 75 %;
– увеличение с до 20 % от общите допустими
разходи за останалите земеделски производители
в други райони от до 40 % на до 60 %;
2.2. при кандидатстване за инвестиции за
покриване на минимални изисквания за постигане на качество при производство и съхранение
на сурово мляко в съответствие с Приложение III, раздел IX „Сурово мляко и млечни
продукти“, глава I „Сурово мляко – първично
производство“ и глава II „Хигиена във фермите
за производство на мляко“ на Регламент (ЕО)
№ 853/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне
на специфични хигиенни изисквания за храни
от животински произход:
– увеличение с до 5 % от общите допустими
разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по
Натура 2000 от до 60 % и 10 % съгласно чл. 6,
ал. 3, т. 1 на до 75 %;
– увеличение с до 15 % от общите допустими
разходи за други земеделски производители в
необлагодетелствани райони и/или в обхвата
на местата по Натура 2000 от до 50 % и 10 %
съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1 на до 75 %;
– увеличение с до 10 % от общите допустими
разходи за останалите земеделски производители
в други райони от до 40 % и 10 % съгласно
чл. 6, ал. 3, т. 1 на до 60 %.
3. Правилото за получаването на държавната
помощ се прилага при условие, че Европейската комисия постанови положително решение
за съвместимост с насоките на Общността за
държавните помощи в земеделието и горския
сектор 2007 – 2013 г. Правото за получаване
на държавна помощ се допуска за одобрени
проекти след датата на положително решение
на Европейската комисия и до 31 декември
2011 г., до изчерпване на финансовия ресурс.
§ 31. Съгласно чл. 71, параграф 1, втора
алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони § 1, т. 2 се прилага за проекти,
подадени след 3 август 2009 г. и одобрени след
1 януари 2011 г.
2547
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от
2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22
и 55 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата
селскостопанска политика (ОСП):
1. схемата за единно плащане на площ
(СЕПП);
2. схемата за национални доплащания на
площ (НДП);
3. схемата за национални доплащания за
тютюн (НДТ);
4. схемите за национални доплащания за
животни (НДЖ);
5. схемите за специфично подпомагане на
земеделските стопани (СПЗС);
6. схемата за отглеждане на пресни ягоди
и малини за преработка (ПЯМ);
7. плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони (НР1);
8. плащания на земеделски стопани за райони с ограничения, различни от планинските
райони (НР2);
9. плащания по Натура 2000 за земеделски
земи (ПНЗЗ);
10. агроекологични плащания (АЕП).“
§ 2. Създава се чл.2а:
„Чл.2а.(1) Ползватели на земеделски площи
могат да бъдат:
1. техните собственици;
2. арендатори или наематели;
3. кооперации, на които са предоставени за
съвместно обработване;
4. ползватели на земеделски земи по чл. 37в,
ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
(2) Правното основание за ползване на
земеделски земи се доказва със:
1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори,
с които се придобива право на собственост
върху земеделски земи, или решения по чл. 37е,
ал. 4 ЗСПЗЗ;
2. договори за аренда или за наем на земеделски земи;
3. договори за предоставяне на земеделски
земи на кооперация за съвместно обработване;
4. заповеди за разпределение на масивите
по чл. 37в, ал. 4, а в случаите по чл. 37в, ал. 3,
т. 2 и вносни бележки по чл. 37в, ал. 7 ЗСПЗЗ;
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5. заповеди на министъра на земеделието
и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10
ЗСПЗЗ;
6. съдебни решения с приложени скици на
съответните имоти.
(3) Заявените земеделски площи трябва да
се владеят или държат от техните ползватели
към 31 май на годината, през която се подава
заявление за подпомагане.“
§ 3. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2 на“.
2. В т. 4, буква „а“ след думите „28 февруари
2009 г.“ се добавя „и/или биволи, регистрирани
в СИРЖ в животновъден обект на името на
кандидата към референтната дата 28 февруари
2009 г.“, а абревиатурата „НДДПЖ1“ се заменя
с „НДЖ1“.
3. В т. 7 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в буква „а“ думите „се задължава да
спазва“ се заменят с „през цялата календарна
година декларираните парцели отговарят на“,
а думите „за парцелите, за които кандидатства
за субсидия“ се заличават;
б) в буква „г“ думите „до 15 май на текущата
година“ се заличават, а след думата „документи“
се добавя „по чл. 2а, ал. 2“;
в) в буква „д“ след думата „документите“ се
добавя „по чл. 2а, ал. 2“;
г) в буква „з“ думата „(имена)“ се заменя с
„за юридическите лица или УРН за физическите
лица, както“;
д) буква „н“ се изменя така:
„н) при участие в схемите за национални
доплащания – е запознат с изискването да
нямат публични задължения към държавния
бюджет към 30 ноември на годината на кандидатстване;“
е) буква „п“ се изменя така:
„п) при участие в схемите за поддържане
на производството на краве мляко – е запознат с изискването да притежава индивидуална
млечна квота от деня, следващ последния ден
за подаване на заявленията за подпомагане, до
30 ноември на годината на кандидатстване;“
ж) създават се букви „р“ и „с“:
„р) заявените за подпомагане земеделски
площи са в добро земеделско състояние по
смисъла на Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за
общите и регионални критерии за постоянни
пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.; изм., бр. 34 от
2010 г.) и се задължава да ги поддържа в добро
земеделско състояние;
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с) се задължава да спазва забраните за земеделска дейност за земеделските земи, която е
заявил за подпомагане, включени в заповедите
за обявяване на зоните по Натура 2000, издадени по реда чл. 12 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).“
§ 4. В чл. 4, ал. 2 изречението „За 2009 г.
крайният срок за подаване на това първо заявление е 30 април.“ се заличава.
§ 5. В чл. 5, ал. 1 накрая се добавя „а когато
ползваните земеделски парцели са в обхвата на
екологичната мрежа Натура 2000 и информация
за забраните за земеделски дейности на тези
парцели, разписани в заповедите за обявяване
на зоните по Натура 2000“.
§ 6. В чл. 7, ал. 4 накрая на изречение
второ се добавя „или „Таблица на заявените
парцели“, а ако земеделските парцели попадат
в обхвата на Натура 2000 и информация за
наложени забрани за земеделска дейност на
тези парцели, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони от Натура 2000“.
§ 7. В чл. 8, ал. 3 след думата „говеда“
се добавя „биволи“, а думите „и НДЖ2“ се
заличават.
§ 8. В чл. 10, ал. 8 думите „Отдел прилагане
схемите и мерките за подпомагане“ се заменят
с „отдел „Прилагане схемите и мерките за
подпомагане“ (ОПСМП)“.
§ 9. Създава се чл. 10а:
„Чл.10а.(1) Служителите от ОСЗ след въвеждането на данните по чл. 7 и 8 и след извършване от системата на автоматични проверки на
въведените данни в СРКЗП и визуализиране на
резултата го разпечатват в три екземпляра, които
се подписват от кандидата. Едно от копията се
предоставя на кандидата, второто се прилага
към подписаното „Заявление за подпомагане“,
което се предава на съответната ОПМСП, и
третият екземпляр се архивира в ОСЗ.
(2) След запознаване с резултатите от автоматичните проверки на въведените данни и
тяхното подписване кандидатът има право да
извърши промяна в подаденото заявление в
срока и по реда на чл. 11.“
§ 10. В чл. 11, ал. 2 изречението „За 2009 г.
крайният срок е 30 април.“ се заличава.
§ 11. В чл.14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При прехвърляне на стопанството
приобретателят може да встъпи в правата и
задълженията на прехвърлителя по подадено през текущата кампания заявление след
одобрението на Държавен фонд „Земеделие“.
Прехвърлянето се извършва чрез декларация
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по образец, подписана от двамата кандидати,
която се подава в ОПМСП на ДФ „Земеделие“
по адресна регистрация на прехвърлителя, към
която се прилага документът за прехвърляне
на стопанството. Копие от тези документи се
предават от ОПСМП в ОСЗ, където са били
въведени данните от общото заявление за
подпомагане, предмет на прехвърлянето. При
встъпване като заявител по подадено през
текущата кампания заявление приобретателят
на стопанството поема и всички задължения,
произтичащи от него, свързани със стопанисване на заявената земя и запазване на заявените
животни. Ако кандидатът, приобретател на
правата за получаване на плащане по подаденото заявление, не е регистриран по реда
на чл. 3, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г. за
условията и реда за създаване, поддържане,
достъп и ползване на интегрираната система
за администриране и контрол, той подлежи
на регистрация.“
2. Създава се ал.7:
„(7) Встъпване в правата и задълженията
на прехвърлителя на предприятие по ал. 4 не
може да се извърши по отношение на схемите
за национални доплащания на глава животно,
необвързани с производството, и за национални
доплащания за тютюн.“
§ 12. Създават се чл. 17 и 18:
„Чл.17. (1) Когато при извършване на кръстосани проверки Разплащателната агенция
установи застъпване (пресичане на границите)
на два или повече блока на земеделски стопанства, изпраща на кандидатите, които са ги
заявили, уведомителни писма за установените
застъпвания. Уведомителните писма съдържат:
1. таблица за установените застъпвания;
2. карта на всяко установено застъпване.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатите за
подпомагане трябва да се явят в срок до
20 работни дни от получаване на уведомителните писма в съответната ОПМСП. Ако някой
от кандидатите за подпомагане не се яви в
този срок, Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18 отказва да му
изплати субсидия за застъпените площи и му
налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент
(ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември
2009 г. за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация
и интегрираната система за администриране и
контрол по схемите за директно подпомагане
на земеделски производители, предвидени за
посочения регламент, както и за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно
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кръстосано спазване по предвидената схема
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
(L 316/2.12.2009 г.) (Регламент № 1122/2009).
(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен
в случай на форсмажорни обстоятелства.
(4) Когато уведомителното писмо с обратна
разписка не може да бъде връчено на кандидата, ОПМСП изготвя констативен протокол
и оповестява публично уведомлението на видно място в своето помещение и на интернет
страницата на ДФ „Земеделие“. В този случай
срокът по ал. 2 започва да тече от датата на
оповестяването.
(5) Когато кандидатът се яви в ОПМСП в
срока по ал. 2, лично или чрез упълномощен
представител, той попълва „Декларация за
изясняване на принадлежността на площи,
декларирани от повече от един земеделски
стопанин“. Към декларацията се прилагат документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото
на ползване на застъпените площи.
(6) Когато за една и съща площ, за която е
установено застъпване, са предоставени документи, доказващи правото на ползване от двама
или повече от кандидатите, и когато никой от
кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателната агенция след прилагане
на процедурата по чл. 18 отказва изплащането
на субсидии за застъпената площ на всички
кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58
от Регламент № 1122/2009.
(7) Когато само един от кандидатите е
предоставил документи, доказващи правното
основание за ползване на застъпените площи,
Разплащателната агенция одобрява изплащането на субсидия на него за площите, за които
е доказал правно основание за ползване. За
останалите застъпени площи Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по
чл. 18, ал. 1 отказва изплащане на субсидия на
всички кандидати и им налага санкции съгласно
чл. 58 от Регламент № 1122/2009.
Чл. 18. (1) Когато след прилагане на процедурата по чл. 17 останат заявени във физическия блок площи, за които не е установено
кой е ползвател, Разплащателната агенция
въвежда данните от всички подадени по реда
на чл. 17, ал. 5 декларации и документи за
правно основание и извършва повторна проверка, при която съпоставя заявените блокове на
земеделските стопанства с общата допустима
за подпомагане площ на физическите блокове

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

съгласно Наредба № 5 от 2010 г. за условията
за допустимост за подпомагане на земеделските
парцели по схеми за плащане на площ и за
общите и регионални критерии за постоянни
пасища, в рамките на физическия блок. Когато общата допустима за подпомагане площ
на физическия блок е по-голяма или равна
на общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, изплаща субсидия за
заявените блокове на земеделските стопанства
в този физически блок.
(2) Ако при проверката по ал. 1 се установи, че общата площ на декларираните блокове на земеделските стопанства надвишава
общата допустима за подпомагане площ на
физическия блок, Разплащателната агенция
отказва изплащането на субсидии за разликата.
В този случай се извършва пропорционално
намаление на допустимите за подпомагане
площи на всички блокове на земеделските
стопанства в рамките на допустимата площ
от физическия блок.“
§ 13. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
Заключителна разпоредба
§ 14. В Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за
администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82
от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2008 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в т. 2 след думите „лица от“ се добавя
„Министерство на земеделието и храните и от“;
б) в т. 4 накрая се добавя „или на министъра
на земеделието и храните“.
2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Копия от ЦОФК се предоставят на
кметовете на общините за землищата, които
се намират на територията на съответната
община.“;
б) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. В чл. 26, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „или
на министъра на земеделието и храните“.
4. В чл. 29, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „или
на министъра на земеделието и храните“.
Министър: М. Найденов
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 ɈɛɳɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɎɅɍɊɇ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿɁȺȼɏɈȾəɓȺɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂə
Ɏɨɪɦɚɡɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ

ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ



Ⱦɚɬɚɧɚɩɨɞɚɜɚɧɟ
Ⱦɚɬɚɧɚɪɚɡɩɟɱɚɬɜɚɧɟ

ɋɉɈȾȺȼȺɇȿɌɈɇȺɌɈɁɂȾɈɄɍɆȿɇɌȼɂȿɉɈɅɍɑȺȼȺɌȿȼɏɈȾəɓȺɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəȼɊȺɈȻɓɈɁȺəȼɅȿɇɂȿɁȺɉɈȾɉɈɆȺȽȺɇȿɋȿ
ɉɈɉɔɅȼȺɋɅɍɀȿȻɇɈɂɓȿɋȿɋɑɂɌȺɁȺɉɈȾȺȾȿɇɈɋȺɆɈɋɅȿȾɄȺɌɈɋɌȿɍȾɈɋɌɈȼȿɊɂɅɂɋɉɈȾɉɂɋɋɔȽɅȺɋɂȿɌɈɋɂɋ
ɊȺɁɉȿɑȺɌȺɇɂɌȿȾȺɇɇɂɈɌɂɋȺɄ

ɇɨɜɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟ

ɊɟɞɚɤɰɢɹɧɚɥɢɱɧɢɞɚɧɧɢɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɊɟɞɚɤɰɢɹɧɚɩɚɪɰɟɥɢɫɯɟɦɢɠɢɜɨɬɧɢ


Ⱦɚɧɧɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɥɢɰɟ 


ɂɦɟ
ȿȽɇ(ɇɑ
Ⱦɚɬɚɧɚɪɚɠɞɚɧɟ
ɉɨɥ
Ʌɢɱɧɚɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬʋ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ⱥɞɪɟɫɡɚɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ
ɉɨɫɬɨɹɧɟɧɚɞɪɟɫ
HPDLO
























ɍɊɇ





Ɇɨɛɢɥɟɧ









ɍɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɥɢɰɟɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ


ɂɦɟɩɪɟɡɢɦɟɮɚɦɢɥɢɹ
ȿȽɇ
Ʌɢɱɧɚɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬʋ










ɉɪɢɥɚɝɚɦɤɨɩɢɟɨɬɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨɦɨɥɹɩɪɨɱɟɬɟɬɟɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ





Ⱦɚɧɧɢɡɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ


Ɍɢɬɭɥɹɪ
,%$1
%,&ɤɨɞ
Ȼɚɧɤɚ














ɉɪɢɥɚɝɚɦɤɨɩɢɟɧɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɬɨɡɚɧɨɦɟɪɧɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ


ɉɨɞɩɢɫ







ɋɯɟɦɢɢɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ


ɋɯɟɦɚɡɚɟɞɢɧɧɨɩɥɚɳɚɧɟɧɚɩɥɨɳ ɋȿɉɉ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɧɚɯɟɤɬɚɪɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɡɟɦɹ ɇȾɉ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɜɩɥɚɧɢɧɫɤɢɪɚɣɨɧɢ ɇɊ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɜɪɚɣɨɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɨɬɩɥɚɧɢɧɫɤɢɬɟ ɇɊ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɬɸɬɸɧɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɌ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɤɪɚɜɢɫɛɨɡɚɟɳɢɬɟɥɟɬɚɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɝɨɜɟɞɚɢɢɥɢɛɢɜɨɥɢɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɀ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɀ 






ɋɯɟɦɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɜɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɭɹɡɜɢɦɢɨɛɳɢɧɢɜɸɠɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɇȾɀ 






ɋɯɟɦɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɜɧɟɨɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɢɪɚɣɨɧɢ ɇȾɀ 




ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɚɜɟ ɦɥɹɤɨ ɜ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɭɹɡɜɢɦɢ ɮɟɪɦɢ ɨɛɜɴɪɡɚɧɚ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄɆ 
ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɚɜɟ ɦɥɹɤɨ ɜ ɧɟɨɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɨɛɜɴɪɡɚɧɚ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄɆ 
ɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɤɪɚɜɟɦɥɹɤɨɜɧɢɬɪɚɬɧɨɭɹɡɜɢɦɢɬɟɡɨɧɢɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ 
ɇȾɄɆ 


















Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ Ⱥȿɉ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɩɨɇɚɬɭɪɚɢɩɥɚɳɚɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫȾɢɪɟɤɬɢɜɚȿɄ ɇ 





ɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɩɪɟɫɧɢɹɝɨɞɢɢɦɚɥɢɧɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɡɚɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ əɆ 
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɧɨɫɹɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɨɱɥɚɢɢɥɢɱɥɨɬɇɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɦɟɧɧɟɜɟɪɧɢɞɚɧɧɢ

ɉɨɞɩɢɫ
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ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ

Ɉɛɳɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
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Ɉɛɳɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ


 

ɄɨɩɢɟɧɚɅɄɩɚɫɩɨɪɬɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɬɨɥɢɰɟ





ɄɨɩɢɟɧɚɅɄɩɚɫɩɨɪɬɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɬɨɥɢɰɟɜɫɥɭɱɚɣɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚɧɟ





Ɉɛɳɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ȼɫɢɱɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɚɥɟɝɢɬɢɦɧɢ
ɋɴɝɥɚɫɟɧɫɴɦɞɚɧɧɢɨɬɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɢɦɟɧɚ ɢɪɚɡɦɟɪɧɚɩɨɥɭɱɟɧɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɞɚɛɴɞɚɬɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɫɴɝɥɚɫɧɨɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɱɥɬɧɚ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɫɭɫɥɨɜɢɹɬɚɩɨɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɉɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɦɱɟɫɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɩɪɢɟɦɚɦɩɪɚɜɢɥɚɬɚɧɚɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɦɡɚɫɭɛɫɢɞɢɹɢɳɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɦɩɴɥɟɧɢɫɜɨɛɨɞɟɧɞɨɫɬɴɩɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɊȺɢɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɉɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɦɱɟɫɥɟɞɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟɳɟɩɪɢɫɴɫɬɜɚɦɧɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɢɥɢɳɟɨɫɢɝɭɪɹɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɫɴɦɡɚɩɨɡɧɚɬɱɟɜɩɪɨɬɢɜɟɧɫɥɭɱɚɣɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɧɹɦɚɞɚɛɴɞɟɢɡɩɥɚɬɟɧɚ
ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɫɚɨɩɢɫɚɧɢɜɫɢɱɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɩɨɥɡɜɚɦɩɪɟɡɬɟɤɭɳɚɬɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɁɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚɫɯɟɦɢɬɟɋȿɉɉɇȾɄɆɇȾɄɆɇȾɄɆɇȾɀɇȾɀɢəɆɫɟɢɡɩɥɚɳɚɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɮɨɧɞɡɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɜɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ȿɎȽɁ ɇɊɇɊȺȿɉɢɇɫɟɢɡɩɥɚɳɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɮɨɧɞɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ ȿɁɎɊɋɊ 
ɩɨɫɯɟɦɢɬɟɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɇȾɉɇȾɌɇȾɄɇȾɀɢɇȾɀɨɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ


ɉɨɞɩɢɫ





Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɩɨɫɯɟɦɢɢɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɩɥɨɳɢ ɋȿɉɉɇȾɉɇɊɇɊȺȿɉ
ɇəɆ 


ɓɟɫɩɚɡɜɚɦɭɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɡɟɦɹɬɚɜɞɨɛɪɨɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚ
ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɡɚɩɚɪɰɟɥɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɫɭɛɫɢɞɢɹ
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Ʉɨɞɧɚ
ɪɚɡɜɴɞɧɚ
ɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɹ
ɂȺɋɊɀ

Ⱥȿɉɧɚ
ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨɞ





Ʉɢɥɨɝɪɚɦɢ
ɫɚɦɨɡɚ
ɂɡɬɨɱɧɨ
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚ
ɫɜɢɧɹ

ɇȾɄɆ





Ⱥȿɉ
ɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚ
ɩɥɨɳ
ɤɨɞ

ɇȾɄɆ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɨɬɨ



Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ

ɇȾɄɆ

ɍɲɧɚɦɚɪɤɚɩɚɫɩɨɪɬȿɂȾ
ɧɨɦɟɪ

ɇȾɄ

ɉɨɪɨɞɚ

ɇȾɀ
ɇȾɀ
ɇȾɀ

ȼɢɞ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚ
ɀɈ

Ɂɚɟɞɧɨɠɢɜɨɬɧɨɦɨɠɟɞɚ
ɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɚɋȺɆɈɟɞɧɚ
ɫɯɟɦɚ

































































Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɧɨɫɹɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɨɱɥɚɢɢɥɢɱɥɨɬɇɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɦɟɧɧɟɜɟɪɧɢɞɚɧɧɢ

ɉɨɞɩɢɫɞɚɬɚ



C



ɋɬɪɚɧɢɰɚ

ɨɬ
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 ɁɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɜɯɨɞɹɳɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɘɅɍɊɇ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿɁȺȼɏɈȾəɓȺɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂə
Ɏɨɪɦɚɡɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ

ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ



Ⱦɚɬɚɧɚɩɨɞɚɜɚɧɟ

ɋɉɈȾȺȼȺɇȿɌɈɇȺɌɈɁɂȾɈɄɍɆȿɇɌȼɂȿɉɈɅɍɑȺȼȺɌȿȼɏɈȾəɓȺɊȿȽɂɋɌɊȺɐɂəȼɊȺɈȻɓɈɁȺəȼɅȿɇɂȿɁȺɉɈȾɉɈɆȺȽȺɇȿɋȿ
ɉɈɉɔɅȼȺɋɅɍɀȿȻɇɈɂɓȿɋȿɋɑɂɌȺɁȺɉɈȾȺȾȿɇɈɋȺɆɈɋɅȿȾɄȺɌɈɋɌȿɍȾɈɋɌɈȼȿɊɂɅɂɋɉɈȾɉɂɋɋɔȽɅȺɋɂȿɌɈɋɂɋ
ɊȺɁɉȿɑȺɌȺɇɂɌȿȾȺɇɇɂɈɌɂɋȺɄ

ɇɨɜɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟ



ɊɟɞɚɤɰɢɹɧɚɥɢɱɧɢɞɚɧɧɢɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚɊɟɞɚɤɰɢɹɧɚɩɚɪɰɟɥɢɫɯɟɦɢɠɢɜɨɬɧɢ

Ⱦɚɧɧɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɥɢɰɟ 


Ɏɢɪɦɚ



ȿɂɄȻɍɅɋɌȺɌ







Ɍɢɩɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ



ɍɩɪɚɜɥɹɜɚɳɨɥɢɰɟ







Ⱥɞɪɟɫɡɚɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ



Ⱥɞɪɟɫɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ









HPDLO








ȿȽɇȿɇɑ 

Ʌɢɱɧɚɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬɧɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɨɬɨɥɢɰɟ
Ɍɟɥɟɮɨɧ











ɍɊɇ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɜɬɴɪɝɨɜɫɤɢɹɪɟɝɢɫɬɴɪ





Ɇɨɛɢɥɟɧ







ɍɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɥɢɰɟɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ


ɂɦɟɩɪɟɡɢɦɟɮɚɦɢɥɢɹ
ȿȽɇ
Ʌɢɱɧɚɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬʋ










ɉɪɢɥɚɝɚɦɤɨɩɢɟɨɬɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ ɦɨɥɹɩɪɨɱɟɬɟɬɟɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ





Ⱦɚɧɧɢɡɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ


Ɍɢɬɭɥɹɪ









,%$1
%,&ɤɨɞ
Ȼɚɧɤɚ






ɉɪɢɥɚɝɚɦɤɨɩɢɟɧɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɬɨɡɚɧɨɦɟɪɧɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ


ɉɨɞɩɢɫ











ɋɯɟɦɢɢɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ

ɋɯɟɦɚɡɚɟɞɢɧɧɨɩɥɚɳɚɧɟɧɚɩɥɨɳ ɋȿɉɉ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɧɚɯɟɤɬɚɪɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɡɟɦɹ ɇȾɉ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɜɩɥɚɧɢɧɫɤɢɪɚɣɨɧɢ ɇɊ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɜɪɚɣɨɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɨɬɩɥɚɧɢɧɫɤɢɬɟ ɇɊ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɬɸɬɸɧɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɌ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɤɪɚɜɢɫɛɨɡɚɟɳɢɬɟɥɟɬɚɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɝɨɜɟɞɚɢɢɥɢɛɢɜɨɥɢɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɀ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɀ 





ɋɯɟɦɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɜɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɭɹɡɜɢɦɢɨɛɳɢɧɢɜɸɠɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɇȾɀ 





ɋɯɟɦɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɜɧɟɨɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɢɪɚɣɨɧɢ ɇȾɀ 











ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɚɜɟ ɦɥɹɤɨ ɜ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɭɹɡɜɢɦɢ ɮɟɪɦɢ ɨɛɜɴɪɡɚɧɚ ɫ

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄɆ 
ɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɤɪɚɜɟɦɥɹɤɨɜɧɟɨɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɢɪɚɣɨɧɢɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄɆ 










ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɚɜɟ ɦɥɹɤɨ ɜ ɧɢɬɪɚɬɨɜɨ ɭɹɡɜɢɦɢɬɟ ɡɨɧɢ ɨɛɜɴɪɡɚɧɚ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
ɇȾɄɆ 





Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ Ⱥȿɉ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɩɨɇɚɬɭɪɚɢɩɥɚɳɚɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫɞɢɪɟɤɬɢɜɚȿɄ ɇ 







ɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɩɪɟɫɧɢɹɝɨɞɢɢɦɚɥɢɧɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɡɚɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ əɆ 
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɧɨɫɹɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɨɱɥɚɢɢɥɢɱɥɨɬɇɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɦɟɧɧɟɜɟɪɧɢɞɚɧɧɢ

ɉɨɞɩɢɫɩɟɱɚɬ
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ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɜɯɨɞɹɳɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
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ɘɅɍɊɇ

Ɉɛɳɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ




ɄɨɩɢɟɧɚɅɄɩɚɫɩɨɪɬɧɚɭɩɪɚɜɥɹɜɚɳɨɬɨɥɢɰɟɧɚɘɅ


ɄɨɩɢɟɨɬɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹȿɂɄɩɨȻɍɅɋɌȺɌɫɤɨɩɢɟɨɬɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɡɚɚɤɬɭɚɥɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɢɡɞɚɞɟɧɨɧɟɩɨɪɚɧɨɨɬɦɟɫɟɰɚɨɬɞɚɬɚɬɚɧɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɢɥɢɤɨɩɢɟɨɬɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɜɌɴɪɝɨɜɫɤɢɹɪɟɝɢɫɬɴɪ


ɄɨɩɢɟɧɚɅɄɩɚɫɩɨɪɬɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɬɨɥɢɰɟɜɫɥɭɱɚɣɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚɧɟ








Ɉɛɳɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ȼɫɢɱɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɚɥɟɝɢɬɢɦɧɢ
ɋɴɝɥɚɫɟɧɫɴɦɞɚɧɧɢɨɬɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɢɦɟɧɚ ɢɪɚɡɦɟɪɧɚɩɨɥɭɱɟɧɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɞɚɛɴɞɚɬɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɫɴɝɥɚɫɧɨɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɱɥɬɧɚ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɫɭɫɥɨɜɢɹɬɚɩɨɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɉɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɦɱɟɫɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɩɪɢɟɦɚɦɩɪɚɜɢɥɚɬɚɧɚɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɫɭɛɫɢɞɢɹɢɳɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɦɩɴɥɟɧɢɫɜɨɛɨɞɟɧɞɨɫɬɴɩɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɊȺɢɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɄɨɦɢɫɢɹɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚ
ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɉɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɦɱɟɫɥɟɞɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟɳɟɩɪɢɫɴɫɬɜɚɦɧɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɢɥɢɳɟɨɫɢɝɭɪɹɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɫɴɦɡɚɩɨɡɧɚɬɱɟɜɩɪɨɬɢɜɟɧɫɥɭɱɚɣɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɧɹɦɚɞɚɛɴɞɟɢɡɩɥɚɬɟɧɚ
ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɫɚɨɩɢɫɚɧɢɜɫɢɱɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɩɨɥɡɜɚɦɩɪɟɡɬɟɤɭɳɚɬɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɁɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚɫɯɟɦɢɬɟɋȿɉɉɇȾɄɆɇȾɄɆɇȾɄɆɇȾɀɇȾɀɢəɆɫɟɢɡɩɥɚɳɚɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɮɨɧɞɡɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɜɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ȿɎȽɁ ɇɊɇɊȺȿɉɢɇɫɟɢɡɩɥɚɳɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɮɨɧɞɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ ȿɁɎɊɋɊ 
ɩɨɫɯɟɦɢɬɟɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɇȾɉɇȾɌɇȾɄɇȾɀɢɇȾɀɨɬɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ

ɉɨɞɩɢɫ



Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɩɨɫɯɟɦɢɢɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚɞɟɤɥɚɪɢɪɚɧɢɩɥɨɳɢ ɋȿɉɉɇȾɉɇɊɇɊȺȿɉ
ɇəɆ 
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ɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟɡɚɩɚɪɰɟɥɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɫɭɛɫɢɞɢɹ
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ɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚɩɨɧɟ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɢɨɬɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
Ʉɴɦɞɚɬɚɬɚɧɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɧɚɫɬɨɹɳɨɬɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɬɟɩɚɪɰɟɥɢɫɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɨɬɝɨɜɚɪɹɬɧɚɍɫɥɨɜɢɹɬɚɡɚ
ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɡɟɦɹɬɚɜɞɨɛɪɨɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɢɟɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɴɫɬɨɹɧɢɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɫɴɫɡɚɩɨɜɟɞɧɚɦɢɧɢɫɬɴɪɚɧɚɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨɢɯɪɚɧɢɬɟ
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɫɞɟɮɢɧɢɰɢɢɬɟɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɡɟɦɹɫɴɝɥɚɫɧɨɚɥɢɨɬ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟʋɡɚɢɡɦɟɧɟɧɢɟɢɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɉɉɁɋɁɁɨɬ
ɸɥɢɝ ɨɛɧɜȾȼɛɪɨɬɚɜɝɭɫɬɝ ɢɩɚɪɰɟɥɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɫɭɛɫɢɞɢɹɫɚɜɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɬɟɡɢɞɟɮɢɧɢɰɢɢ
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Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɩɨɦɹɪɤɚɇ
ɁɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɩɥɨɳɢɬɟɫɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɫɚɜɨɛɯɜɚɬɚɧɚɡɚɳɢɬɟɧɚɬɚɡɨɧɚɩɨɱɥɚɥɬɨɬɁɚɤɨɧɚɡɚɛɢɨɥɨɝɢɱɧɨɬɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɁȻɊ 
ɓɟɫɩɚɡɜɚɦɡɚɛɪɚɧɢɬɟɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɬɚɪɚɡɩɢɫɚɧɢɜɡɚɩɨɜɟɞɢɬɟɡɚɨɛɹɜɹɜɚɧɟɧɚɡɚɳɢɬɟɧɢɬɟɡɨɧɢɩɨɇɚɬɭɪɚɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɚɥɨɬɁȻɊ
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɩɪɢɜɥɹɡɴɥɜɫɢɥɚɩɥɚɧɡɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɡɚɳɢɬɟɧɚɡɨɧɚɨɬɇɚɬɭɪɚ ɱɥɚɥɨɬɁȻɊ ɳɟɫɩɚɡɜɚɦɪɟɠɢɦɢɬɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɜɧɟɝɨ
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɧɟɩɨɞɥɟɠɚɧɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɫɟɞɧɢɢɫɴɳɢɩɥɨɳɢɩɨɦɹɪɤɚ Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ ɢɦɹɪɤɚ ɉɥɚɳɚɧɢɹɩɨɇɚɬɭɪɚ
ɢɩɥɚɳɚɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫȾɢɪɟɤɬɢɜɚȿɄ±ɡɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɡɟɦɢ 
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ȾɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɩɨɫɯɟɦɢɬɟɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɇȾɉɇȾɌɇȾɄɇȾɀɇȾɀ
ɇɹɦɚɦɩɭɛɥɢɱɧɢɡɚɞɴɥɠɟɧɢɹɤɴɦɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɛɸɞɠɟɬ

ɉɨɞɩɢɫ 

ȾɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɩɨɫɯɟɦɚɬɚɇȾɌ 
ɓɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɞɚɢɡɜɴɪɲɜɚɦɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬɩɪɟɡɬɟɤɭɳɚɬɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚɢɤɚɬɨɞɨɤɚɡɚɬɟɥɫɬɜɨɡɚɬɨɜɚɩɨɫɨɱɜɚɦɜɫɢɱɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢ
ɡɟɦɢɤɨɢɬɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɦɢɠɢɜɨɬɧɢɤɨɢɬɨɨɬɝɥɟɠɞɚɦ
ɉɪɟɡɩɨɧɟɟɞɧɚɨɬɝɨɞɢɧɢɬɟɢɫɴɦɨɬɝɥɟɠɞɚɥɬɸɬɸɧɤɨɣɬɨɟɢɡɤɭɩɟɧɢɩɪɟɦɢɪɚɧɩɨɪɟɞɚɧɚɁɚɤɨɧɚɡɚɬɸɬɸɧɚɢɬɸɬɸɧɟɜɢɬɟ
ɢɡɞɟɥɢɹ
Ɂɚɹɜɹɜɚɦɱɟɭɱɚɫɬɜɚɦɜɫɯɟɦɚɬɚɧɚɛɚɡɚɧɚɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɬɨɦɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɸɬɸɧɩɨɞɥɟɠɚɳɨɧɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨɫɨɪɬɨɜɢɝɪɭɩɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɨɬ
ɎɨɧɞÄɌɸɬɸɧ´


ɉɨɞɩɢɫ 
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ɇɟɩɪɢɬɟɠɚɜɚɦɦɥɟɱɧɚɤɜɨɬɚ


ɉɨɞɩɢɫ 

ȾɟɤɥɚɪɚɰɢɢɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɢɩɪɢɭɱɚɫɬɢɟɩɨɫɯɟɦɚɬɚɇȾɄɆɇȾɄɆɢɥɢɇȾɄɆ
ɉɪɢɬɟɠɚɜɚɦɦɥɟɱɧɚɤɜɨɬɚ
ɓɟɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɦɞɚɨɬɝɥɟɠɞɚɦɧɚɣɦɚɥɤɨɨɬɡɚɹɜɟɧɢɬɟɤɪɚɜɢɩɨɫɯɟɦɢɬɟɇȾɄɆɇȾɄɆɢɥɢɇȾɄɆɜɫɪɨɤɧɚɣɦɚɥɤɨɞɨɧɨɟɦɜɪɢɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɬɚɧɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟ
ɎɟɪɦɚɬɚɮɟɪɦɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɫɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɜɊɟɝɢɫɬɴɪɚɧɚɮɟɪɦɢɬɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɧɚɤɪɚɜɟɦɥɹɤɨɫɴɝɥɚɫɧɨ
ɇɚɪɟɞɛɚʋɨɬɮɟɜɪɭɚɪɢɝ


ɉɨɞɩɢɫ
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Ɍɚɛɥɢɰɚɡɚɠɢɜɨɬɧɢɬɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɩɨ
ɫɯɟɦɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
Ȼɪɨɣɜɪɟɝɢɫɬɴɪɚ
ɤɴɦɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚɞɚɬɚ
ɝ

ȼɢɞ




Ƚɨɜɟɞɚ



Ȼɢɜɨɥɢ






ɘɅɍɊɇ




Ɉɛɳɛɪɨɣɩɨɜɢɞɨɜɟ
ɡɚɤɨɢɬɨ
ɇȾɀ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɩɪɟɡ

ɬɟɤɭɳɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹ
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Ɍɚɛɥɢɰɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɢɬɟɠɢɜɨɬɧɢ

























































































































































































































































































































































































































































































































Ʉɨɞɧɚ
ɪɚɡɜɴɞɧɚ
ɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɹ
ɂȺɋɊɀ

Ⱥȿɉɧɚ
ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨɞ





Ʉɢɥɨɝɪɚɦɢ
ɫɚɦɨɡɚ
ɂɡɬɨɱɧɨ
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚ
ɫɜɢɧɹ

ɇȾɄɆ





Ⱥȿɉ
ɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚ
ɩɥɨɳ
ɤɨɞ

ɇȾɄɆ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɨɬɨ



Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ

ɇȾɄɆ

ɍɲɧɚɦɚɪɤɚɩɚɫɩɨɪɬȿɂȾ
ɧɨɦɟɪ

ɇȾɄ

ɉɨɪɨɞɚ

ɇȾɀ
ɇȾɀ
ɇȾɀ

ȼɢɞ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚ
ɀɈ

Ɂɚɟɞɧɨɠɢɜɨɬɧɨɦɨɠɟɞɚ
ɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɚɋȺɆɈɟɞɧɚ
ɫɯɟɦɚ

























Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɧɨɫɹɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɨɱɥɚɢɢɥɢɱɥɨɬɇɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɦɟɧɧɟɜɟɪɧɢɞɚɧɧɢ

ɉɨɞɩɢɫɞɚɬɚ



C



ɋɬɪɚɧɢɰɚ

ɨɬ
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БРОЙ 18

 ɈɛɳɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɎɅɍɊɇ
ɁȺəȼɅȿɇɂȿɁȺɉɈȾɉɈɆȺȽȺɇȿ
Ɏɨɪɦɚɡɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ

ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ

Ⱦɚɬɚɧɚɪɚɡɩɟɱɚɬɜɚɧɟ

ɌɨɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɧɟɫɟɩɨɩɴɥɜɚɨɬɤɚɧɞɢɞɚɬɚɚɫɥɭɠɟɛɧɨɢɫɴɞɴɪɠɚɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɧɨɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢɬɟɜɂɋȺɄɞɚɧɧɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɩɨɤɨɢɬɨ
ȾɎ´Ɂɟɦɟɞɟɥɢɟ´ɳɟɢɡɜɴɪɲɢɩɪɨɜɟɪɤɢɢɳɟɨɬɨɪɢɡɢɪɚɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟɫɭɛɫɢɞɢɢɉɥɨɳɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɬɢɢɢɥɢɠɢɜɨɬɧɢɤɨɢɬɨɧɟɫɚ
ɧɚɥɢɱɧɢɜɨɛɳɨɬɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɧɟɫɚɨɛɟɤɬɧɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɨɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɞɢɪɟɤɬɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ 





Ⱦɚɧɧɢɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɥɢɰɟ 


ɂɦɟ
ȿȽɇ(ɇɑ
Ⱦɚɬɚɧɚɪɚɠɞɚɧɟ
ɉɨɥ
Ʌɢɱɧɚɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬʋ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ⱥɞɪɟɫɡɚɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɹ
ɉɨɫɬɨɹɧɟɧɚɞɪɟɫ
HPDLO






















ɍɊɇ





Ɇɨɛɢɥɟɧ










ɍɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɥɢɰɟɡɚɩɨɞɚɜɚɧɟɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ


ɂɦɟɩɪɟɡɢɦɟɮɚɦɢɥɢɹ
ȿȽɇ
Ʌɢɱɧɚɤɚɪɬɚɩɚɫɩɨɪɬʋ










ɉɪɢɥɚɝɚɦɤɨɩɢɟɨɬɧɨɬɚɪɢɚɥɧɨɡɚɜɟɪɟɧɨɩɴɥɧɨɦɨɳɧɨ ɦɨɥɹɩɪɨɱɟɬɟɬɟɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ





Ⱦɚɧɧɢɡɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ


Ɍɢɬɭɥɹɪ
,%$1
%,&ɤɨɞ
Ȼɚɧɤɚ














ɉɪɢɥɚɝɚɦɤɨɩɢɟɧɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟɬɨɡɚɧɨɦɟɪɧɚɛɚɧɤɨɜɚɫɦɟɬɤɚ


ɉɨɞɩɢɫ







ɋɯɟɦɢɢɦɟɪɤɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ


ɋɯɟɦɚɡɚɟɞɢɧɧɨɩɥɚɳɚɧɟɧɚɩɥɨɳ ɋȿɉɉ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɧɚɯɟɤɬɚɪɡɟɦɟɞɟɥɫɤɚɡɟɦɹ ɇȾɉ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɜɩɥɚɧɢɧɫɤɢɪɚɣɨɧɢ ɇɊ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɧɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɫɬɨɩɚɧɢɜɪɚɣɨɧɢɪɚɡɥɢɱɧɢɨɬɩɥɚɧɢɧɫɤɢɬɟ ɇɊ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɬɸɬɸɧɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɌ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɤɪɚɜɢɫɛɨɡɚɟɳɢɬɟɥɟɬɚɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɝɨɜɟɞɚɢɢɥɢɛɢɜɨɥɢɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɀ 





ɋɯɟɦɚɡɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɞɨɩɥɚɳɚɧɢɹɡɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɀ 






ɋɯɟɦɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɜɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɭɹɡɜɢɦɢɨɛɳɢɧɢɜɸɠɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɇȾɀ 






ɋɯɟɦɚɡɚɨɬɝɥɟɠɞɚɧɟɧɚɨɜɰɟɦɚɣɤɢɢɤɨɡɢɦɚɣɤɢɜɧɟɨɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɢɪɚɣɨɧɢ ɇȾɀ 




ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɚɜɟ ɦɥɹɤɨ ɜ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɭɹɡɜɢɦɢ ɮɟɪɦɢ ɨɛɜɴɪɡɚɧɚ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄɆ 
ɋɯɟɦɚ ɡɚ ɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɪɚɜɟ ɦɥɹɤɨ ɜ ɧɟɨɛɥɚɝɨɞɟɬɟɥɫɬɜɚɧɢɬɟ ɪɚɣɨɧɢ ɨɛɜɴɪɡɚɧɚ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ ɇȾɄɆ 
ɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɞɴɪɠɚɧɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨɧɚɤɪɚɜɟɦɥɹɤɨɜɧɢɬɪɚɬɧɨɭɹɡɜɢɦɢɬɟɡɨɧɢɨɛɜɴɪɡɚɧɚɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ 
ɇȾɄɆ 


















Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ Ⱥȿɉ 





ɉɥɚɳɚɧɢɹɩɨɇɚɬɭɪɚɢɩɥɚɳɚɧɢɹɫɜɴɪɡɚɧɢɫȾɢɪɟɤɬɢɜɚȿɄ ɇ 





ɋɯɟɦɚɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɩɪɟɫɧɢɹɝɨɞɢɢɦɚɥɢɧɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɡɚɩɪɟɪɚɛɨɬɤɚ əɆ 
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɧɨɫɹɧɚɤɚɡɚɬɟɥɧɚɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɨɱɥɚɢɢɥɢɱɥɨɬɇɚɤɚɡɚɬɟɥɧɢɹɤɨɞɟɤɫɡɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɦɟɧɧɟɜɟɪɧɢɞɚɧɧɢ

ɉɨɞɩɢɫ
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ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ

Ɉɛɳɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ

С Т Р. 7 7
ɎɅɍɊɇ

Ɉɛɳɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɡɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɥɢɰɚ


 

ɄɨɩɢɟɧɚɅɄɩɚɫɩɨɪɬɧɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɬɨɥɢɰɟ





ɄɨɩɢɟɧɚɅɄɩɚɫɩɨɪɬɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɨɬɨɥɢɰɟɜɫɥɭɱɚɣɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɚɜɚɧɟ





Ɉɛɳɢɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ
ȼɫɢɱɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɫɚɥɟɝɢɬɢɦɧɢ
ɋɴɝɥɚɫɟɧɫɴɦɞɚɧɧɢɨɬɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨ ɢɦɟɧɚ ɢɪɚɡɦɟɪɧɚɩɨɥɭɱɟɧɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɞɚɛɴɞɚɬɩɭɛɥɢɤɭɜɚɧɢɫɴɝɥɚɫɧɨɭɫɥɨɜɢɹɬɚɧɚɱɥɬɧɚ
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ
Ɂɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɫɭɫɥɨɜɢɹɬɚɩɨɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ
ɉɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɦɱɟɫɩɨɞɩɢɫɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɩɪɢɟɦɚɦɩɪɚɜɢɥɚɬɚɧɚɫɯɟɦɢɬɟɢɦɟɪɤɢɬɟɡɚɤɨɢɬɨɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚ ɦɡɚɫɭɛɫɢɞɢɹɢɳɟ
ɨɫɢɝɭɪɹɜɚɦɩɴɥɟɧɢɫɜɨɛɨɞɟɧɞɨɫɬɴɩɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɧɚɊȺɢɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɢɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɉɨɬɜɴɪɠɞɚɜɚɦɱɟɫɥɟɞɭɜɟɞɨɦɹɜɚɧɟɳɟɩɪɢɫɴɫɬɜɚɦɧɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɬɨɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢɹɧɚɡɟɦɟɞɟɥɫɤɨɬɨɫɬɨɩɚɧɫɬɜɨɢɥɢɳɟɨɫɢɝɭɪɹɩɪɢɫɴɫɬɜɢɟɬɨ
ɧɚɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɫɴɦɡɚɩɨɡɧɚɬɱɟɜɩɪɨɬɢɜɟɧɫɥɭɱɚɣɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɧɹɦɚɞɚɛɴɞɟɢɡɩɥɚɬɟɧɚ
ȼɡɚɹɜɥɟɧɢɟɬɨɫɚɨɩɢɫɚɧɢɜɫɢɱɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɩɥɨɳɢɤɨɢɬɨɩɨɥɡɜɚɦɩɪɟɡɬɟɤɭɳɚɬɚɫɬɨɩɚɧɫɤɚɝɨɞɢɧɚ
ɁɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɮɢɧɚɧɫɨɜɚɬɚɫɭɛɫɢɞɢɹɡɚɫɯɟɦɢɬɟɋȿɉɉɇȾɄɆɇȾɄɆɇȾɄɆɇȾɀɇȾɀɢəɆɫɟɢɡɩɥɚɳɚɨɬȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɮɨɧɞɡɚ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɟɜɡɟɦɟɞɟɥɢɟɬɨ ȿɎȽɁ ɇɊɇɊȺȿɉɢɇɫɟɢɡɩɥɚɳɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɡɟɦɟɞɟɥɫɤɢɮɨɧɞɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɫɟɥɫɤɢɬɟɪɚɣɨɧɢ ȿɁɎɊɋɊ 
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ȾɎɁɟɦɟɞɟɥɢɟɊɚɡɩɥɚɳɚɬɟɥɧɚɚɝɟɧɰɢɹ

Ɉɛɳɨɡɚɹɜɥɟɧɢɟɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟ

Ɍɚɛɥɢɰɚɡɚɠɢɜɨɬɧɢɬɟɡɚɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɧɟɩɨ
ɫɯɟɦɢɡɚɩɨɞɩɨɦɚɝɚɧɟɧɟɨɛɜɴɪɡɚɧɢɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɬɨ
Ȼɪɨɣɜɪɟɝɢɫɬɴɪɚ
ɤɴɦɫɴɨɬɜɟɬɧɚɬɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚɞɚɬɚ
ɝ

ȼɢɞ




Ƚɨɜɟɞɚ



Ȼɢɜɨɥɢ





ɎɅɍɊɇ




Ɉɛɳɛɪɨɣɩɨɜɢɞɨɜɟ
ɡɚɤɨɢɬɨ
ɇȾɀ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɫɬɜɚɦɩɪɟɡ

ɬɟɤɭɳɚɬɚɤɚɦɩɚɧɢɹ
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Ʉɨɞɧɚ
ɪɚɡɜɴɞɧɚ
ɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɹ
ɂȺɋɊɀ

Ⱥȿɉɧɚ
ɠɢɜɨɬɢɧɫɤɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
ɤɨɞ





Ʉɢɥɨɝɪɚɦɢ
ɫɚɦɨɡɚ
ɂɡɬɨɱɧɨ
Ȼɚɥɤɚɧɫɤɚ
ɫɜɢɧɹ

ɇȾɄɆ





Ⱥȿɉ
ɛɚɡɢɪɚɧɢɧɚ
ɩɥɨɳ
ɤɨɞ

ɇȾɄɆ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɨɬɨ



Ⱥɝɪɨɟɤɨɥɨɝɢɱɧɢɩɥɚɳɚɧɢɹ

ɇȾɄɆ

ɍɲɧɚɦɚɪɤɚɩɚɫɩɨɪɬȿɂȾ
ɧɨɦɟɪ

ɇȾɄ

ɉɨɪɨɞɚ

ɇȾɀ
ɇȾɀ
ɇȾɀ

ȼɢɞ

ɋɨɛɫɬɜɟɧɢɤɧɚ
ɀɈ

Ɂɚɟɞɧɨɠɢɜɨɬɧɨɦɨɠɟɞɚ
ɟɨɬɛɟɥɹɡɚɧɚɋȺɆɈɟɞɧɚ
ɫɯɟɦɚ
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ɉɨɞɩɢɫɞɚɬɚ
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ɋɬɪɚɧɢɰɚ
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ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК
Заявление за входяща регистрация.

БРОЙ 18
ЮЛ УРН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2011
Форма за юридически лица

Дата на разпечатване

Този документ не се попълва от кандидата, а служебно и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за кандидата, по които
ДФ”Земеделие” ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи, количества продукти и/ или животни които не са
налични в общото заявление не са обект на подпомагане по схемите и мерките за директни плащания!

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК / БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЕНЧ

Лична карта/паспорт на управляващото лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
e-mail

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /моля,прочетете указанията/

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
BIC код
Банка
Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане:
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за национални доплащания на хектар земеделска земя (НДП)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в планински райони (НР1)
Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2)
Схема за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството(НДТ)
Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета, обвързана с производството(НДК)
Схема за национални доплащания за говеда и/ или биволи, необвързана с производството (НДЖ1)
Схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството(НДЖ3)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в икономически уязвими общини в южна България (НДЖ4)
Схема за отглеждане на овце майки и кози майки в необлагодетелствани райони (НДЖ5)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми, обвързана с
производството (НДКМ1)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в необлагодетелствани райони, обвързана с
производството (НДКМ2)
Схема за поддържане на производството на краве мляко в нитратово уязвимите зони, обвързана с производството
(НДКМ3)

Агроекологични плащания (АЕП)
Плащания по Натура 2000 и плащания свързани с директива 2000/60/ЕК (Н 2000)
Схема за подпомагане производители на пресни ягоди и малини, предназначени за преработка (ЯМ)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/печат
`
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ДФ Земеделие - Разплащателна агенция

ВЕСТНИК
Заявление за входяща регистрация.

С Т Р. 8 1
ЮЛ УРН

Общи документи за юридически лица
Копие на ЛК/паспорт на управляващото лице на ЮЛ
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на
кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Общи декларации:
1. Всички представени документи са легитимни.
2. Съгласен съм данни от заявлението (имена) и размер на получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 1 т. 10 на
Регламент 1437/2007.
3.Запознат съм с условията по схемите и мерките, за които кандидатствам за подпомагане.
4. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата на схемите и мерките, за които кандидатствам за субсидия, и ще
осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА и оторизираните представители на Европейската Комисия за извършване на
проверки.
5. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на инспекция на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието
на упълномощен представител и съм запознат, че в противен случай финансовата субсидия няма да бъде изплатена.
6. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам през текущата стопанска година.
7. Запознат съм, че финансовата субсидия за схемите: СЕПП, НДКМ1, НДКМ2, НДКМ3,НДЖ4,НДЖ5 и ЯМ се изплаща от Европейски фонд за
гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); НР1, НР2, АЕП и Н2000 се изплаща Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
по схемите за национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1 и НДЖ3 от националния бюджет на Република България.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани площи (СЕПП, НДП,НР1, НР2, АЕП,
Н2000, ЯМ)
1.Ще спазвам условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определени със заповед на министъра на
земеделието и храните за парцелите, за които кандидатствам за субсидия.
2.Задължавам се, да съхранявам документите, доказващи основанието ми за ползване на земеделските парцели, с които кандидатствам за
субсидия, за поне 5 (пет) години от годината на кандидатстване.
3. Към датата на подаване на настоящото заявление земеделските парцели, с които кандидатствам за подпомагане отговарят на Условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние определени със заповед на министъра на земеделието и храните.
4. Запознат съм с дефинициите за земеделска земя съгласно § 22, ал. 1и 5 от Постановление № 188 за изменение и допълнение на ППЗСЗЗ от
24 юли 2009г. (обн. в ДВ. бр.62 от 4 август 2009г.) и парцелите, за които кандидатствам за субсидия са в съответствие с тези дефиниции.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по мерките НР1 и НР2
1.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в планински райони с природни ограничения за поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР1).
2.Ще извършвам земеделска дейност върху площи в райони с ограничения, различни от планинските поне 5 (пет) години след първото плащане
(попълнете само ако кандидатствате по мярка НР2).

Подпис

Декларации, задължителни при участие по мярка Н2000
1.Запознат съм, че площите, с които кандидатствам са в обхвата на защитената зона по чл. 3, ал. 1 т.1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР).
2.Ще спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000, съгласно чл.12, ал.6 от ЗБР.
3.Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал.1 от ЗБР) ще спазвам режимите
определени в него.
4.Запознат съм, че не подлежа на подпомагане с едни и същи площи по мярка 214 ''Агроекологични плащания'' и мярка 213 ''Плащания по Натура
2000 и плащания свързани с Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи''.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемите за национални доплащания НДП, НДТ, НДК, НДЖ1, НДЖ3
Нямам публични задължения към националния бюджет

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДТ
1.Ще продължавам да извършвам земеделска дейност през текущата стопанска година и като доказателство за това посочвам всички земеделски
земи, които обработвам, и животни, които отглеждам.
2.През поне една от годините 2007,2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи, определено от
3.Фонд „Тютюн”

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДК
1.Ще продължавам да отглеждам заявените крави и/или юници по схемата НДК в срок най-малко до 30 ноември на годината на кандидатстване
2.Не притежавам млечна квота

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3
1.Притежавам млечна квота
2.Ще продължавам да отглеждам най-малко 90% от заявените крави по схемите НДКМ1, НДКМ2 или НДКМ3 в срок най-малко до 30 ноември на
годината на кандидатстване
3.Фермата/фермите, за които кандидатствам за подпомагане са регистрирани в Регистъра на фермите за производство на краве мляко съгласно
Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.

Подпис

Декларации, задължителни при участие по схемата НДЖ3, НДЖ4, НДЖ5
Ще продължавам да отглеждам заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3, НДЖ4 и НДЖ5 в срок най-малко до 30 ноември на
годината на кандидатстване
Запознат съм с изискването да участвам само по една от схемите НДЖ3, НДЖ4, НДЖ5.

Подпис

Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/печат
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Таблица за животните, за кандидатстване по
схеми за подпомагане, необвързани с
производството
Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Вид
1

2

Общ брой по видове,
за които
кандидатствам през
текущата кампания

НДЖ
1

3

4

Говеда
Биволи

3

4

5

НДКМ3

2

НДКМ2

Собственик на
животното

1

НДКМ1

Ушна марка/паспорт/ЕИД
номер:

Агроекологични плащания

НДК

Порода

За едно животно може да
е отбелязана САМО една
схема

НДЖ 3
НДЖ 4
НДЖ 5

Вид

Собственик на
ЖО

Таблица за отглежданите животни

АЕП на
животинска
единица
/код/

6

7

8

9

10

11

АЕП
базирани на
площ
/код/

Килограми,
/само за
Източно
Балканска
свиня/

12

13

Код на
развъдна
та
организа
ция/
ИАСРЖ

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.
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Общо заявление за плащания на площ. Приложение АЕП

БРОЙ 18
УРН

Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2011
УИН
Ново заявление

Редакция на парцели/направления/животни/ пчелни семейства

Кандидатствам за първа година

Участвам за

(словом)

поредна година

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

През текущата година кандидатствам с парцели, животни или пчелни семейства за
извършване на агроекологични дейности от ново направление
Попълва се общата площ от „Таблицата на използваните
парцели”, заявена с агроекологичен код

ха Общата площ, с която кандидатствам за

агроекологични
плащания
през
настоящата година, е в размер на:

Попълва се, когато вече сте одобрен за участие

Общата одобрена площ за агроекологичните
плащания през първата година на поемане на
агроекологично задължение в размер на:

ха

Таблицата се попълва от кандидати, които изпълняват дейности свързани с площи

xа

Разликата между общата одобрена за участие площ през първата година и площта,
с която кандидатствам през настоящата година, е:

%

Таблицата се попълва от кандидати, които изпълняват дейности свързани с животни

Общият брой на животните от редки
местни породи, с който кандидатствам
през текущата година е:

Общият брой одобрени животни от редки и
местни породи, за които имам поет ангажимент е:

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

Порода на животното/животните

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

/Порода на животното/животните/

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат
/за ЕТ и юридически лица/
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Общи декларации при кандидатстване за АЕП

Декларирам, че:
1.Ще предоставя, до 30 ноември на втората година, a за одобрените кандидати през кампании 2008 г. и 2009 г. –
с настоящото заявление за плащане, поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на опит за
извършване на агроекологични дейности, преминато обучение или информационни дейности:
1.1.Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс,
обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
1.2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности,
целящи опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 –
2006 г. по програма САПАРД.
1.3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни
продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение),
издадено от контролиращото лице (за под-мярка „Биологично земеделие”)
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения от началото на
първата година на кандидатстване и участие в мярка 214 „Агроекологични плащания”.
3. Ще водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство през 5–те
години на поетото задължение.
4. Запознат съм и спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 214
„Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за
които кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Ще извършвам агроекологичните дейности или направления, които се основават на площ, върху едни и същи
земеделски площи в продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на
агроекологичния ми ангажимент.
6. На територията на цялото земеделско стопанство спазвам условията за поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските
производители, както и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита
(ПРЗ).
7. На територията на цялото земеделско стопанство спазвам правилата за добра земеделска практика,
утвърдени съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници (обн, ДВ, бр. 27 от 11.03.2007 г.).
8. Запознат съм и спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
9. Запознат съм, че агроекологичните плащания ще бъдат преустановени, при отказ от моя страна да спазвам
нови завишени изисквания.
10. При изменение на базовите изисквания и отказ от моя страна да поема задължение да спазвам завишени
изисквания, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
11. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния
размер или с повече от 2 хектара, през първите три години, ще поема ново агроекологично задължение за
петгодишен период за всички подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда за одобрение за
подпомагане на парцели. (Само за дейности, изпълнявани върху площ).
12. Поемам ангажимент да не намалявам броя на одобрените за подпомагане животни от предходната година,
за оставащите години от поетия ангажимент. (При извършване на дейности по опазване на животни от
застрашени от изчезване местни породи).
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13. Не получавам подпомагане за заявените по мярка 214 „Агроекологични плащания” площи и животни за
извършване на същите дейности по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната
среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и
селските райони в Република България (САПАРД) (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.), по програми и мерки,
финансирани от Структурните фондове на ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд), както и по Кохезионния фонд и Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
14. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания,
свързани с Директива 2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР
2007 – 2013 г.
15. Запознат съм, че на всеки две години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. ще преразглежда нивата
на компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания”и същите могат да бъдат увеличени или
намалени.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/

Общи документи, които следва да се представят при кандидатстване за АЕП
/Когато се предоставят със заявлението за подпомагане/ плащане

1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат
курс, обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция (до 30
ноември на втората година, a за одобрените кандидати през кампании 2008 г. и 2009 г. – с
подаване на настоящото заявление за плащане).
2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански
дейности, целящи опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и
селските райони 2000 – 2006 г. по програма САПАРД;
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с
правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение
съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (за под-мярка „Биологично земеделие”)
4. Копие от пълномощното, чрез което изрично се упълномощава друго лице да управлява
агроекологичните дейности (само в случай че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец).
В този случай, документът по т.1-3 трябва да е на името на упълномощеното лице.
Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Биологично земеделие”
Специфични декларации по направление „Биологично растениевъдство”
Декларирам, че:
1. Спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
2. Запознат съм с изискванията и ще използвам ПРЗ съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на
растенията.
3. Копието от договора с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, е
предоставено през предходна година.
4. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от
Наредба № 1 от 27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г).
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5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18,
ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз обхваща всички земеделски парцели, заявени за подпомагане за дейности по
направление „Биологично растениевъдство”.

6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел
или част от него, разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок
от 10 работни дни от настъпване на събитието, като представя и копие от документ от съответното
подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
7. В случай на промяна на заявената за подпомагане култура, и/или удължаване на периода на преход
на парцел и/или връщането на биологичен парцел в период на преход, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в
срок от 10 работни дни от промяната, като приложа променения и съгласуван с контролиращото лице
план за сеитбооборот и/или документ, заверен от контролиращото лице, удостоверяващ налагането на
удължаване на периода на преход на парцел или връщането на биологичен парцел в период на преход.

Специфични документи по направление „Биологично растениевъдство”
1.Копие от договор с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен)
контрол на съответната регионална служба за растителна защита (РСРЗ), само при биологично
производството на посевен и посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на
Наредба № 1 от 27.05.1998 за фитосанитарния контрол. (Само при условие, че е отбелязана т.4 от Специфични
декларации по направление „Биологично растениевъдство”).

3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни
продукти с правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично
задължение), издадено от контролиращото лице по т. 1 (краен срок 30.09 на петата година).
4. Копия от:
- договор с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай,
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
- договор между контролиращото лице и третото лице (само в случай,
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).

че нямате сключен
производство като
че нямате сключен
производство като

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/

Специфични декларации по направление „Биологично пчеларство”
Декларирам, че:

1. Няма да намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния брой от 20 пчелни семейства.
2. Отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство.
3.Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 15, т. 2 и т. 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството.
4. Най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година ще представя в ДФЗ-РА
анекс към договора ми с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата
година.
5. В случай че броят на пчелните семейства за текущата година е намален поради смърт, кражба или
унищожаване, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от контролиращото лице или от съответното
подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.
6.Копието от договора с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз е
предоставено през предходна година.
7. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18,
ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз обхваща всички пчелни семейства в стопанството ми.
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Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”
1. Копие от договор с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелина по образец, одобрен със
заповед на генералния директор на НВМС.
3. Попълнена таблица за описание на пчелина.
4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти
с правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение),
издадено от контролиращото лице по т.1 (краен срок 30.09 на петата година )
5. Копия от:
- договор с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
- договор между контролиращото лице и третото лице (само в случай, че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

Подпис
Печат
/за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС)
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1)
Декларирам, че:
1.Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3
от Закона за лова и опазването на дивеча.
2. Ще поддържам всички парцели в блока на земеделското стопанство само с паша или само с косене.
3. Ще поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, в случай че
извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте избрали да поддържате затревената
площ чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба).

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1).
1. Копие от годишно разрешително за паша или Позволително за странични ползвания (паша или сено),
когато се ползва наета земя в защитената територия.

Специфични декларации по направление „Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС 4).
Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова и опазването на
дивеча
2. Ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория, единствено след преминат курс на обучение
съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на
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продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 81 от 6.10.2006 г.)

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места”
1. Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена)
категория, издадено от НСРЗ (само ако предвиждате използването на такива продукти през
текущата година)
или
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден
профил (само ако предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през
текущата година)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Поддържане на характеристики на ландшафта”
Специфични декларации по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”
Декларирам, че:
1. Водя дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и
биологично активни вещества за всеки парцел (по образец, одобрен от министъра на земеделието и
храните).
2. Ще информирам съответната Регионална служба за растителна защита преди извършване на
растителнозащитни мероприятия с авиационна техника.
3. Ще използвам ПРЗ от втора (ограничена) категория, единствено след преминат курс на обучение,
съгласно Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на
продукти за растителна защита.
4. Не съм предлагал и няма да предлагам на пазара плодовете от овощната градина.

Специфични документи по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”
1. Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употребата на ПРЗ от втора (ограничена)
категория, издадено от НСРЗ (само ако предвиждате използването на такива продукти през
текущата година)

или
2. Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско – растениевъден
профил (само ако предвиждате използването на ПРЗ от втора (ограничена) категория през
текущата година)
3. Удостоверение от НССЗ по местонахождение на традиционната овощна градина, че тя отговаря на
изискванията на направление “Традиционно отглеждане на овощни градини” от мярка „Агроекологични
плащания” (при подаване на „Заявление за подпомагане”)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Опазване на почвите и водите”
Специфични декларации по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите”
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Декларирам, че:
1. Върху декларираните парцели извършвам сеитбообращението, съгласно заверения план, представен
през първата година на участие в мярката.

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите”
1. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се
прилага сеитбообращение (представят се в ДФЗ-РА през първата година при кандидатстване и
през петата година най-късно до 30.09).
2. Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение и управление на хранителните
вещества на база на резултатите от извършения агрохимичен анализ, заверен от дипломиран агроном.
3. Копие от диплома за висше образование на агронома, изготвил и заверил плана.

Специфични декларации по направление „Контрол на почвената ерозия”
Декларирам, че:
1.Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т.4 от Закона за опазване на земеделските земи.
2. Площта, която е включена в дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища”,не е и няма да
бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на годината, в която съм регистриран за
участие с парцели по дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища”.

Специфични документи по направление„Контрол на почвената ерозия”
1.Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности, съгласно изискванията за
управление на направлението, заверен от дипломиран агроном
2. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана
3. Копие от актуализирани скици на имотите за промяна на начина на трайно ползване на площите,
превърнати в пасище, издадена от Общинската служба по земеделие по местонахождение на имотите
или от Службата по геодезия, картография и кадастър (за дейността „Превръщане на обработваеми
земи в пасища”, представя се със „Заявлението за плащане” до третата година от включване в
мярка „Агроекологични плащания”)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/

Под-мярка „Традиционно животновъдство”
Специфични декларации по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи”
Декларирам, че:
1. Ще ползвам постоянно затревени площи за паша на животните, в съответствие с изискванията за
поддържане на гъстотата на животинските единици на хектар – до 2 ЖЕ/ха за всички ЖЕ в стопанството
(с изключение на Източнобалканска свиня)
2. Ще отглеждам животните, за които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на
броя им, вследствие на клане, смърт или кражба, ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до
30 ноември на текущата година или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата
година.).
3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1
ветеринарномедицинската дейност.

от Закона за

4. Запознат съм с изискванията и водя регистър по образец КЗЖ – 69, утвърден със Заповед № 125 /
05.02.2007г. на генералния директор на НВМС (Образецът е свързан с контрола на здравеопазването на
животните – КЗЖ).
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Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи”
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и
свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно
животно, издаден от ИАСРЖ или съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени
животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на
съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното
горско стопанство.
3. Копие от позволително за странични ползвания (паша или сено), за земи и гори от горския фонд.
4. Документ за загубите на животните (до 30 ноември на текущата година или с подаване на
„Заявлението за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този период).

Специфични декларации по направление „Традиционни практики за сезонна паша на
животните (пасторализъм”)
Декларирам, че:
1. Запознат съм и спазвам разпоредбите чл. 21 от Закона за защитените територии.
2. Запознат съм и спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху
затревените площи, съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам
дейността.
3. Запознат съм и спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
4. Запознат съм с изискванията и водя регистър по образец КЗЖ – 69, утвърден със Заповед № 125 /
05.02.2007г. на генералния директор на НВМС (Образецът е свързан с контрола на здравеопазването на
животните – КЗЖ).
5. Ще представям при проверка на място образец КЗЖ 9 – ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване на животните.
6. Нямa да извеждам по-голям брой животни от записаните в разрешителното за паша, издадено от
съответната дирекция на национален парк „Пирин” или „Централен Балкан”.

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на
животните (пасторализъм”)
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк
„Пирин” или „Централен Балкан”
2. Копия от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадени от Международна асоциация
на каракачанските кучета
3. Копие от удостоверение от Международна асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са
работни.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис
Печат /за ЕТ и юридически лица/
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Инструкция за попълване на Приложението за кандидатстване за
Агроекологични плащания

ВАЖНО!
Приложението за агроекологични плащания е НЕРАЗДЕЛНА част от Заявлението за
регистрация и Общото заявление за подпомагане, когато кандидатствате за подпомагане по
мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 г.!
Обща информация при кандидатстване за агроекологични плащания
Тази част от инструкцията съдържа информация за начина на подаване на приложението за
агроекологични плащания и общи изисквания към кандидатите.
Агроекологичните плащания се отпускат на земеделски стопани, които на доброволен
принцип поемат агроекологични задължения. Плащанията за агроекология покриват само
тези дейности, които надвишават задължителните стандарти по членове 5 и 6 и
Приложения II и III на Регламент (EC) N° 73/2009, минималните изисквания за ползване на
торове и продукти за растителна защита, както и други задължителни изисквания,
наложени чрез националното законодателство и определени в Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
Агроекологичните задължения могат да бъдат свързани с изпълнението на дейности върху
определена площ, биологично пчеларство или опазване на животни от редки местни породи.
Кодовете за съответните дейности и възможните комбинации са посочени в таблица 1 от
инструкцията. По правило, агроекологичните задължения трябва да бъдат поети за срок
от 5 последователни години. Срокът на поетите от Вас задължения започва да тече от
началото на годината на подаване на „Заявление за подпомагане”, за което ще получите от
Уведомително писмо ДФЗ-РА с одобрени парцели, животни или пчелни семейства по тази
мярка.
За кандидатстване за извършване на агроекологични дейности за направления „Поддържане
на местообитания на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични
важни места” и „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите” промени
в първото „Заявление за подпомагане” могат да се правят до 30 март.
Когато подавате „Приложението за кандидатстване по мярка АЕП” за първи път през
текущата година, независимо дали е „Заявление за подпомагане” и „Заявление за плащане”
или само „Заявление за плащане”, е необходимо да отбележите полето „Ново заявление”.
Когато искате да извършите корекции във вече подадено заявление, трябва да заявите
това,
като
отбележите
второто
квадратче
„Редакция
на
парцели/направления/животни/пчелни семейства”.
Когато извършвате редакция във вече подадено заявление през текущата година, са
възможни два случая:
1. Когато редактирате парцели, животни или пчелни семейства по вече заявени
направления, не е необходимо да представяте отново цялото „Приложение за
кандидатстване по мярка АЕП”, ако дейността, за която кандидатствате, не изисква
да поемете задължение по-специфична за агроекологичната дейност декларация или
представяне на специфичен за дейността документ за допълваната агроекологична
дейност от това направление. В този случай, е необходимо да коригирате данните
от първата страница на заявлението, да го подпишете, да изпишете имената си, а
ако сте юридическо лице или едноличен търговец - и печат. Корекциите трябва да са
съобразени с извършените от Вас редакции в „Заявлението за регистрация” и с
декларираното в „Таблицата на използваните парцели”, „Таблицата на отглежданите
животни” и „Таблица за описание на пчелина”.
Ако е необходимо да поемете специфична декларация или да предоставите
специфичен документ за извършваните дейности или отглежданите култури
(например, ако добавяте парцели, върху които ще отглеждате посевен или посадъчен
материал), Вие трябва да попълните отново цялото „Приложение за кандидатстване
по мярка АЕП”, в т.ч. с ВСИЧКИ отбелязани в предишното приложение полета.
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Корекции в парцелите, на които извършвате агроекологични дейности по направления
„Поддържане на местообитания на защитени видове в обработваеми земи,
разположени в орнитологични важни места” и „Въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвата и водите”, могат да се правят САМО до 30 март.
2. Когато искате да извършите промени във вече подадено заявление, свързани с
добавяне на парцели, животни или пчелни семейства за извършване на агроекологични
дейности по ново направление или е необходимо да поемете ново задължение чрез
специфична декларация или когато предоставите специфичен документ, е необходимо
да попълните изцяло последното „Приложение за кандидатстване по мярка АЕП”, в
т.ч. с ВСИЧКИ отбелязани в предишното приложение полета.
За редакция, свързана с добавяне на ново направление, отбележете

Ново заявление

Редакция на парцели/направления/животни

Цялото „Приложение за кандидатстване по мярка АЕП”, което сте предоставили
с отбелязана „Редакция на парцели/направления/животни/пчелни семейства” и е с найкъсна дата се приема за окончателното за текущата година. Парцелите, животните
и пчелните семейства, заявени в окончателното „Заявление за регистрация”, са
крайни за текущата година.
ВАЖНО!
Разплащателната агенция (РА) може да не одобри, да откаже или намали плащанията,
ако заявлението не е попълнено изцяло (когато е необходимо) и коректно в
предвидените срокове.
Ако първото заявление е попълнено със съдействие на служител от Национална
служба за съвети в земеделието, последното също трябва да бъде подписано и
подпечатано от служителя, съдействал за попълването му.

Попълване на приложението за кандидатстване за агроекологични плащания
Когато кандидатствате за първи път, т.е не сте кандидатствали в предходна година и/или
не сте бил одобрен за участие, трябва да отбележите това обстоятелство в следващото
поле.
Кандидатствам за първа година

Х

Когато в предходна година сте бил одобрен за участие, в следващото поле трябва да
запишете поредната година, като отбележите и полето. На практика 2010 г. за
одобрените кандидати, кандидатствали през 2008 г., е „трета” поредна година, което се
изписва в празното място и се отбелязва полето за участието Ви в мярката. За
одобрените кандидати, кандидатствали през 2009 г., 2010 се явява втора поредна година и
съответно в празното място се изписва „втора” поредна година и се отбелязва празното
място..
Ако кандидатствате за първа година, не е необходимо да отбелязвате това поле.
Участвам за втора поредна година
(словом)

Х

Отбележете САМО ЕДНО от тези две полета!
Когато през предходна година сте бил одобрен за участие с парцели, животни или пчелни
семейства за извършване на агроекологични дейности по едно направление, а през
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текущата година желаете да разширите извършването на агроекологични дейности от
НОВО направление, е необходимо да отбележите това обстоятелство в следващото поле.
Например, ако през 2009 г. сте бил регистриран за участие с парцели за извършване на
дейности по направление „Биологично растениевъдство”, а през 2010 г. желаете да
кандидатствате за подпомагане и за „Биологично пчеларство”, то Вие трябва да
декларирате, че желаете да кандидатствате с НОВО направление, като отбележите това
в полето. В този случай, ако бъдете одобрен за участие, срокът на всички Ваши
агроекологични задължения започва да тече от началото на текущата година. Ако
парцелите, животните или пчелните семейства от новото направление бъдат одобрени за
участие, ще получите уведомително писмо от ДФЗ-РА.
Ако не бъде одобрено участието ви с нови парцели, животни или пчелни семейства,
вие трябва да продължите изпълнението на вече поетите задължения от предходната
година.
През текущата година кандидатствам с парцели, животни или пчелни семейства за
извършване на агроекологични дейности от ново направление.
В това поле запишете ОБЩАТА площ, на
всички
парцели,
срещу
които
сте
отбелязали код на извършваната от Вас
агроекологична дейност в „Таблицата на
използваните
парцели”
в
общото
заявление за подпомагане.

Х

В това поле трябва да запишете общата
одобрена площ през ПЪРВАТА година, през
която сте бил одобрен за участие. Общата
одобрена площ можете да вземете от
„Уведомителното писмо”, с което сте
регистриран за участие в мярката или от
„Таблицата на използваните парцели” с
одобрените през 2008 г. парцели за
извършване на агроекологични дейности.

В случай, че кандидатствате за първа година, трябва да е попълнено САМО ЛЯВОТО
поле!

7,5 ха

Общата площ, с която
кандидатствам за
агроекологични плащания през
настоящата година.

Общата одобрена площ за
агроекологичните плащания през
първата година на поемане на
агроекологичен задължение е в
размер на

8 ха

В следващото поле е необходимо да направите изчисления за разликата между Общата
одобрена площ и Общата площ, заявена през текущата година. Вие можете да
намалите с до минус 10 % одобрената площ за извършване на агроекологични дейности за
целия петгодишен период на подпомагане, като НЕ Е необходимо да подавате ново
„Заявление за подпомагане”. Трябва да подадете само „Заявление за плащане” за намалената
площ, за която следва да извършвате агроекологичните дейности до края на петгодишния
ангажимент и съответно ще бъдете подпомаган за намалената площ
Ако ползвате примера и записаните общи площи по-горе, то Вие трябва да отбележите
следните стойности на разликата между одобрената през ПЪРВАТА година площ и
заявената през ТЕКУЩАТА ГОДИНА.
В лявото поле запишете тази разликата между
В дясното поле, запишете процента на
одобрената и общата площ, с която
разликата от лявото поле спрямо Общата
кандидатствате през настоящата година.
одобрена площ през първата година.
7,5 – 8 = - 0,5 ха.

- 0,5 xа

-0,5*100 /8 = -6,25%

Разликата между общата одобрена за участие площ през
първата година и площта, с която кандидатствам през -6,25 %
настоящата година, е:
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В този случай, заявените за участие през текущата година площи са с минус 6,25 % помалко от одобрените площи през първата година и трябва да отбележите, че подавате „
„Заявление за плащане”, т.е. продължавате 5-годишното задължение с 7,5 ха, за които че
получавате подпомагане.
Ако разликата надвишава минус 10%, то Вие следва да възстановите получените до
момента агроекологични плащания, тъй като не сте спазили агроекологичното си
задължение.
При увеличаване на одобрената за подпомагане площ, задължително следва да поемете ново
петгодишно задължение, като подадете „Заявление за подпомагане” за всички площи.
ВАЖНО!
Петгодишният срок за изпълнение на агроекологичните дейности започва да тече от началото
на годината на одобрение на новото заявление за подпомагане за всички одобрени парцели,
животни и пчелни семейства. Ако бъдете одобрен за участие в мярката, Вие ще получите
уведомително писмо за регистрацията Ви за участие за подпомагане по мярката.
Когато кандидатствате за първи път по тази мярка, трябва да отбележите и ДВЕТЕ
полета!

Х

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Х

В следващите полета трябва да отбележите съответния брой животни от редките
местни породи (съгласно приложение № 6 в Наредба 11 за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР). Във всеки ред се изписва само една порода
на животните отглеждани от Вас. В дясното поле се записва броя на животните, за които
имате поет ангажимент, а в лявото поле броя от съответната порода заявен през
текущата година. Когато броят на заявените през текущата година животни от една
порода е по-малък от броя, за който се поели ангажимент следва да предоставите
документи за загуба на животните.

250

Общият брой на животните от
редки местни породи, с който
кандидатствам през текущата
година е:

Общият брой животни, за който имам
поет ангажимент по съответните
породи е:

Българска мурра

Българска мурра

250

На първа страница и след всяка секция на под-мярка от мярка 214 „Агроекологични
плащания” трябва да се подпишете и да поставите печат, ако кандидатствате като
едноличен търговец (ЕТ) или юридическо лице.

ВАЖНО!

Не се подпомагат земеделски стопани за площи и животни, за извършване на същите
дейности, подпомагани по реда на Наредба № 113 от 2006 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности,
целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на
Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България
(САПАРД) (обн., ДВ, бр. 88 от 2006 г.), по програми и мерки, финансирани от Структурните
фондове на ЕС (Европейски фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд), както
и по Кохезионния фонд и Европейския фонд за гарантиране на земеделието

4

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

Попълване на секцията „Общи декларации при кандидатстване за АЕП”
Чрез декларациите в тази част на заявлението, поемате задължения, които трябва
да спазвате в 5-годишния период на изпълнение на агроекологичните дейности.
Общите изисквания за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” са:
1. Да преминете обучение и/или информационна дейност или да докажете
наличието на опит за изпълнение на агроекологични дейности
2. По време на 5-годишното задължение да водите дневник за извършваните
земеделски дейности в стопанството.
Ако кандидатствате за подпомагане по тази мярка с дейности, свързани с площ, не
е задължителна т.12 от общите декларации, но останалите декларации са задължителни.
Ако не отбележите някоя от задължителните декларации, заявлението ще бъде
некоректно попълнено. В този случай, ДФЗ-РА може да не одобри за участие в мярката
цялото заявление и няма да изплати финансовата помощ по мярка „Агроекологични
плащания”. Ако изпълняваните от Вас дейности са свързани с отглеждане на редки местни
породи животни или на пчелни семейства по биологичен начин, не е задължително да
декларирате т. 5 и т.11 - всички останали декларации са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ.
Декларирането на т. 3 означава, че ще водите дневник на стопанството. Този
дневник не се заверява никъде и не е по образец. Вие трябва да вписвате всички извършвани
дейности, например: на 15 юли 2009 закупих едно говедо или извърших косене на
затревените площи или използвах продукти за растителна защита или извърших дълбока
оран на парцел №…. и т.н. При проверка на място, представителите на технически
инспекторат на ДФЗ-РА ще заверяват дневника на стопанството. Ако при проверката на
място се установи, че Вие не водите дневник на стопанството, ДФЗ-РА ще намали
финансова помощ за текущата година. В дневника трябва да са описани ползваните от Вас
парцели и номерата на договорите, по силата на които ползвате площите, които не са
Ваша собственост.
Декларирането на т. 14 означава, че не можете да заявявате за подпомагане едни и
същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива
2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 –
2013 г.
Декларирането на т. 15 означава, че сте уведомени и сте съгласни на всеки две
години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. да преразглежда нивата на
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” и същите могат да бъдат
увеличени или намалени.
Попълване на секцията „Общи документи, които следва да се представят при
кандидатстване за АЕП”
Документите в секцията „Общи документи” не са задължителни към момента на
кандидатстването по мярка „Агроекологични плащания”. Отбележете само полето срещу
документа, който представяте в момента на кандидатстване или сте представили в
предходна година. Представянето на поне един от тези документи е задължително, като
крайният срок е 30 септември на втората година от одобрението, а за одобрените
кандидати от кампания 2008 г. и 2009 г. крайният срок е с подаване на заявленията за
подпомагане през 2011 г. В случай, че не представите такъв документ в предвидения срок,
ДФЗ-РА отказва отпускането на финансова помощ и се налага да възстановите
получените плащания до този момент.
Ако отбележите документ № 1, това означава, че Вие притежавате документ,
доказващ, че сте преминали обучение или информационни дейности по агроекология и
следва да го приложите към „Заявлението за подпомагане”. Документи 2 и 3 доказват
наличието на опит за изпълнение на агроекологичните дейности. В случай, че отбележите,
че притежавате един или повече от документите от № 1 до 3, Вие следва да представите
копие или копия от тях, заедно със заявлението. При положение, че не притежавате нито
един от трите документа, Вие сте задължен да преминете агроекологично обучение и да
представите документ пред ДФЗ-РА, най-късно до 30 ноември на втората година от
изпълнението на агроекологичните дейности, a за одобрените кандидати през кампания
2008 г. и 2009 г. – с подаване на заявление за плащане през 2011 г.) и не следва да
отбелязвате полето.

5

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Агроекологичното обучение се извършва от организация, одобрена от Национална
агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и за него се представя
съответния документ. В случай, че представите диплома от учебно заведение,
задължително трябва да представите и справка към дипломата, за да удостоверите, че
сте издържали изпит по „Агроекология”.
Информационните дейности по агроекология ще се организират, безплатно за Вас,
по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на
научни знания” и ще бъдат с продължителност до 18 часа. Те ще се провеждат под
формата на семинари, информационни сесии или работни срещи. Програмата може да
предвижда обучението да протече само в зала, но може да е съчетано с демонстрация на
място (напр. на нова технология, нова техника и т.н.) или представяне на добри
производствени практики от стопанства на самите обучаващи се.
По т. 4, ако сте юридическо лице или ЕТ, Вие можете да упълномощите друго
лице да управлява агроекологичната дейност. В този случай, трябва да предоставите
нотариално заверено пълномощно, чрез което изрично се упълномощава някой друг да
управлява агроекологичните дейности, за които кандидатствате. В този случай,
документът по т. 1, 2 или 3 трябва да е на името на упълномощеното от Вас лице.

Попълване на секциите за „Специфични декларации и документи” по съответните
направления
Секцията за специфични декларации и документи е разделена на под-мерки и
съответните им направления. Вие трябва да отбележите декларациите, които са
специфични, и се отнасят само за направлението, за което кандидатствате. Ако не
кандидатствате за подпомагане по някое от направленията, НЕ трябва да отбелязвате
полета срещу декларациите, касаещи изпълнението на агроекологични дейности по него. В
случай, че сте отбелязали декларация, която е свързана с предоставяне на документ и
този документ не е представен в определените срокове, заявлението ще бъде некоректно
попълнено. В този случай, ДФЗ-РА ще откаже участието Ви по мярка „Агроекологични
плащания” и няма да изплати финансовата помощ. Когато след специфичния документ не е
указана дата за представянето му в ДФЗ-РА, следва да го представите заедно със
„Заявлението за подпомагане” и/или „Заявлението за плащане”.
Под-мярка „Биологично земеделие”
Специфични декларации по направление „Биологично растениевъдство”
С т. 1, Вие декларирате, че спазвате разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
опазване на земеделските земи, т.е НЕ употребявате пестициди (ПРЗ), минерални,
листоподхранващи и микроторове, както и биологично активни вещества, които не са
получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети
към Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и
Министерството на околната среда и водите, а също и че НЕ изгаряте стърнища и други
растителни остатъци в земеделските земи.
С т. 2, Вие декларирате, че сте запознат с изискванията и ще употребявате продукти за
растителна защита, само ако са разрешени със заповед на министъра на земеделието и
храните. Това са изискванията на чл. 14, ал. 1 на Закона за защита на растенията.
Ако вече сте предоставили в ДФЗ-РА договор с контролиращо лице през предходна година
за площите, върху които изпълнявате дейности от направление „Биологично
растениевъдство” и сте одобрен за участие по това направление, и този договор е валиден
и през текущата година, може да отбележите това в т. 3 и да не го предоставяте като
специфичен документ. В този случай, ако ДФЗ-РА установи, че нямате действащ договор с
контролиращо лице за текущата година, може да откаже отпускането на финансова
помощ или да наложи предвидените за това санкции.
С т. 4, Вие декларирате, че предоставеният в ДФЗ-РА договор и/или анекс/и към договора с
контролиращото лице за контрол и сертификация на биологичното производство, обхваща
всички земеделски парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично
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растениевъдство”. Когато увеличавате одобрената за подпомагане площ, не забравяйте
да предоставите анекс към договора с контролиращото лице.
Специфични документи по направление„Биологично растениевъдство”
Всички отбелязани документи трябва да се приложат към заявлението или да се
представят в ДФЗ-РА до определената крайна дата. Ако отбележите даден документ и не
го представите в определения срок, то ДФЗ-РА може да откаже подпомагането по
направлението.

Копие от договор с контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и
храните. Договорът трябва да е сключен преди 31 декември на предходната година. Ако не
е изпълнено това условие, ДФЗ-РА няма да допусне за участие парцелите, за които е сключен
договор след тази дата.
Ако през първата година сте представили договор, не е необходимо отново да го прилагате към
„Заявлението за плащане”, в случай, че сте декларирали с т. 3 от специфичните декларации, че
договорът е валиден за текущата година.

Копие от фитосанитарен (растителен) паспорт при производството на посевен и
посадъчен материал за видовете култури, включени в Приложение 5, част А на Наредба № 1
за фитосанитарен контрол. Документът се прилага, САМО ако създавате през текущата
година посевен и посадъчен материал за видовете, включени в Приложение 5, част А на
Наредба № 1 и се издава от Регионалната служба за растителна защита (РСРЗ). За Ваше
улеснение, в инструкцията ще намерите списък с растенията и растителните продукти,
включени в приложение 5, част А от Наредба № 1 за фитосанитарен контрол, които са
потенциални носители на вредители от значение за цялата Общност и които трябва да бъдат
придружавани от фитосанитарен (растителен) паспорт.

Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на
произведените растителни продукти с правилата на биологично производство.
Сертификатът или писменото доказателство се представя в ДФЗ-РА поне веднъж за 5годишното агроекологично задължение и се издава от контролиращото лице. Крайният срок за
представяне на документа в ДФЗ-РА е 30 септември на петата година.
„Писмено доказателство” е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител
или преработвател, който контролират и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на
Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност.
Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО)
на Съвета № 889/2008.

Когато нямате индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство
като подизпълнител за трето лице, което има сключен договор с контролиращо лице, Вие
можете да получавате компенсаторно плащане по направлението, ако представите към
Заявлението за подпомагане копия от:
- договор между Вас и трето лице, заверен от контролиращото лице и
- договор между контролиращото лице и третото лице.

Когато прехвърляте стопанство сертифицирано за дейности по метода на
биологичното производство, което не е заявено за подпомагане по мярка 214, за текущата
кампания е необходимо да представите:
- договор с контролиращо лице на прехвърлителя, и
- договор с контролиращо лице на кандидата за подпомагане от датата на прехвърляне на
стопанството.

ВАЖНО!

Всички парцели в един блок на земеделското стопанство (БЗС) трябва да се обработват
по правилата на биологичното производство.
Ако сеитбообращението изисква даден парцел да бъде оставен под угар, то този парцел
също трябва да е включен в договора с контролиращото лице. В таблицата на
използваните парцели, срещу номера на парцела, оставен в угар, трябва да запишете
код АП00. За този парцел Вие няма да получите подпомагане за текущата година, но се
счита за част от БЗС.
Ако в БЗС-то има парцел, който не е заявен с код на агроекологична дейност от това
направление, ДФЗ-РА може да не одобри или да откаже отпускането на финансова помощ
през текущата година. За всеки парцел трябва да има записан код на културата и код на
изпълняваната агроекологична дейност.
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Не забравяйте да се подпишете, а за ЕТ и юридически лица - и печат!!!!
Агроекологичен
Култури
код
АП 00
код: 190 000
АП 01 и АП 06
кодове: 311 000 – 313 000
кодове: 111 010 – 111 110; 112 010 – 112 030; 121 020 –
121 040; 122 010 – 122 070; 123 010 – 123 040; 131 010 –
АП 02 и АП 07
131 070; 132 010 – 132 030; 171 010; 171 020; 171 040;
172 000; 177 000
кодове: 121 010; 171 030; 175 000; 211 000 – 213 000;
АП 03 и АП 08
221 000 – 221 040; 222 010 – 222 060; 223 010 – 223 050;
224 010 – 225 000; 231 010; 241 000 – 242 000; 400 000
кодове: 141 010 – 141 130; 142 010 -142 070; 143 010 –
АП 04 и АП 09
143 070; 144 010 – 146 030; 150 000; 174 000; 180 000; 400
000
АП 05 и АП 10
кодове: 124 010 – 124 110; 173 000; 231 020 – 231 240

Специфични декларации по направление „Биологично пчеларство”
Всички специфични декларации по направлението са задължителни за отбелязване и
спазване. Ако не сте отбелязали някоя от декларациите, то заявлението Ви ще се счита
за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да допусне за участие пчелните семейства, с
които кандидатствате.
С т. 1 Вие декларирате, че ще поддържате минималния брой пчелни семейства за
включване в мярката (20 броя пчелни семейства).
С т.2 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 15, т. 2 и т. 3 и на чл. 16 от
Закона за пчеларството, т.е. пчелините Ви са на разстояние по-малко от 10 км в райони с
регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни
пчелини и на по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за
производство на племенни пчелни майки. Също така, Вие декларирате, че сте запознат с
изискването за настаняване на временни пчелини на места, отстоящи на повече от 300 м
от съседни пчелини и на повече от 100 м от републиканската пътна мрежа.
С т. 3 се задължавате да предоставите анекс към договора с контролиращото лице през
следващата година, най-късно с подаването на „Заявление за плащане”, ако през текущата
година увеличите броя на отглежданите пчелни семейства.
Ако вече сте предоставили в ДФЗ-РА договор с контролиращо лице през предходна година
за площите, върху които изпълнявате дейности от направление „Биологично пчеларство” и
сте одобрен за участие по това направление, може да отбележите това в т. 4. В този
случай, не е необходимо да представяте отново договора с контролиращото лице. Ако
ДФЗ-РА установи, че нямате действащ договор с контролиращо лице за текущата година,
може да откаже отпускането на финансова помощ или да наложи предвидените за това
санкции.
С т. 5, Вие декларирате, че предоставеният в ДФЗ-РА договор и/или анекс/и към договора с
контролиращото лице за контрол и сертификация на биологичното производство, обхваща
всички пчелни семейства в стопанството Ви, заявени за подпомагане по направление
„Биологично пчеларство”. Когато увеличавате броя на одобрените пчелните семейства, не
забравяйте да предоставите анекс към договора с контролиращото лице.
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Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”
Всеки документ, който отбележите по направление „Биологично пчеларство”,
задължително трябва да бъде приложен към заявлението за подпомагане в определените
срокове. Ако отбележите даден документ и не го представите в определения срок, то ДФЗРА може да откаже подпомагането по направлението.
Необходимите документи по това направление са:

Копие от договор с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1
от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз – прилага се към заявлението за подпомагане. Договорът трябва да е
сключен преди 31 декември на предходната година. Ако не е изпълнено това условие, ДФЗ-РА
няма да допусне за участие пчелните семейства, за които е сключен договорът.
Ако през първата година сте представили договор, не е необходимо отново да го прилагате към
„Заявлението за плащане”, в случай, че сте декларирали с т. 4 от специфичните декларации, че
договорът е валиден за текущата година.
 Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със
заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).
Удостоверението се издава от директора на Районната ветеринарномедицинска служба
(РВМС).
Регистрацията и пререгистрацията на пчелините се извършва от органите на НВМС, а
идентификацията на пчелните семейства - от собствениците на пчелините, съгласно Наредба
№ 27 от 10 юли 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (обн., ДВ, бр.
70 от 19.07.2002 г., изм., бр. 46 от 16.05.2008 г.).
 Попълнена таблица за описание на пчелина
Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените
пчелни продукти с правилата на биологично производство. Сертификатът или писменото
доказателство се издава от контролиращото лице и се представя в ДФЗ-РА поне веднъж за 5годишното агроекологично задължение най-късно до 30 септември на петата година.
„Писмено доказателство” е документ, издаван от контролиращо лице на всеки производител
или преработвател, който контролират и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на
Съвета № 834/2007 и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008 в областта на своята дейност.
Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в приложение XII на Регламент (ЕО)
на Съвета № 889/2008.

Когато нямате индивидуален договор с контролиращо лице, а извършвате производство
като подизпълнител за трето лице, което има сключен договор с контролиращо лице, Вие
можете да получавате компенсаторно плащане по направлението, ако представите към
Заявлението за подпомагане копия от:
- договор между Вас и трето лице, заверен от контролиращото лице и
- договор между контролиращото лице и третото лице.

ВАЖНО!
Всички пчелни семейства в стопанството Ви трябва да се отглеждат по метода на
биологичното производство. Ако ДФЗ-РА установи, че не сте заявили за участие всички
пчелни семейства, които притежавате, или че нямате договор за част от тях, може да
не бъдете одобрен за участие или да не получите финансова помощ.
Ако броя на пчелните семейства е намален през текущата година, но не под минимума
от 20 броя, то Вие ще получите подпомагане за наличните пчелни семейства.
Ако през годината Вие създадете нови пчелни семейства, същите следва да бъдат
включени в анекс към договора с контролиращото лице или третото лице, към което
сте подизпълнител, като договорът/анексът за тях следва да бъде представен в ДФЗРА не по-късно от датата на подаване на „Заявлението за плащане” през следващата
година.
В края на секцията по направлението е задължително да се подпишете, а за ЕТ и
юридически лица – и печат.
Под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна стойност”
Специфични декларации по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с
висока природна стойност” – ВПС 1
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Задължителни са декларациите по т.1 и т. 2. Ако не отбележите някоя от тях,
заявлението се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви допусне за участие по
направлението или ще откаже отпускането на финансова помощ. Декларацията по т. 3 се
отбелязва само ако сте избрали да поддържате затревената площ чрез косене и
възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба.
С т. 1 Вие декларирате, че сте запознат с изискванията на чл. 46 от Закона за
биологичното разнообразие и че НЕ улавяте или убивате екземпляри, НЕ разрушавате,
увреждате или премествате гнезда или яйца на птици, както и да ги обезпокоявате,
особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.
С т. 2 декларирате, сте запознат с чл. 64, т.3 от Закона за лова и опазване на дивеча, т.е.
НЕ ловувате в ливадите - до окосяването им.
С т.3 Вие декларирате, че ще поддържате максимална гъстота на животинските единици
на хектар до 1,5 ЖЕ/ха , САМО ако сте избрали да поддържате недоизпасаната затревена
площ чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба.
Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с
висока природна стойност” – ВПС 1
За това направление се изисква само един документ, който не е задължителен, освен ако не
ползвате наета земя в защитена територия. Ако сте наели земя в защитена територия,
Вие трябва да притежавате и да прилагате всяка година към ”Заявлението за подпомагане”
и/или „Заявлението за плащане” копие от годишно разрешително за паша или т. нар.
Позволително за странични ползвания (паша или сено).
Годишното разрешително за паша се издава от директора на съответната дирекция на
националния парк. Позволителното за странични ползвания се издава от съответното
държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство по образец на Изпълнителна
агенция по горите.
Ако не сте представили разрешително или позволително за паша, а част от парцела Ви
попада в защитена територия, то ДФЗ-РА няма да одобри за участие целия парцел и няма
да получите финансова помощ.

ВАЖНО!
В таблицата за използваните парцели трябва да впишете агроекологичен код, с който
да уточните как ще поддържате затревената площ – чрез паша или чрез косене. За тези
две дейности са предвидени отделни кодове – АПП 13 и АПК 13. Ако сте избрали да
поддържате затревената площ чрез косене, то Вие имате възможност, но не е
задължително, да извършвате свободна паша след последната коситба, като трябва да
спазвате гъстота на животинските единици максимум до 1,5 ЖЕ/ха.
Когато сте избрали да поддържате затревените площи чрез паша, то Вие трябва да
имате предвид, че гъстотата на животинските единици от 0,3 до 1,5 за хектар, която
трябва да спазвате, се изчислява на базата на всички стопанисвани от Вас затревени
площи, заявени за поддържане чрез паша и отговарящи на изискванията за подпомагане.
Когато в едно БЗС заявите няколко парцела с код на дейност от това направление,
всички парцели в БЗС-то трябва да бъдат с еднакъв код на агроекологичната дейност.
Ако в два парцела заявите различни кодове (АПП13 и АПК13), ДФЗ-РА няма да одобри за
участие цялото БЗС.

В края на секцията на под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна
стойност” задължително следва да поставите подпис, а за ЕТ и юридически лица – и
печат!!!!
Специфични декларации по направление „Поддържане на местообитания на защитени видове
в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” - ВПС 4
Декларацията по т. 1 е задължителна за всички и ако не е отбелязана в полето, то
заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви допусне за участие
по направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате разпоредбите на чл. 64, т. 1, т. 2, т.
4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 8 от Закона за лова и опазване на дивеча. Това означава, че Вие НЕ
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ловувате в разсадници и ловни развъдници и рибовъдни стопанства; опитни полета и
площи за сортово семепроизводство; новозасадени лозя; лозя - от резитба до приключване
на гроздобера; зеленчукови и овощни градини и бостани - до обирането им; житни култури от 1 април до ожънването им и оризищата - от 15 март до прибирането им.
Отбележете полето в декларацията по т. 2 за използваните продукти за растителна
защита (ПРЗ) от втора (ограничена) категория, САМО ако използвате или ще използвате
такива продукти през текущата година. Обърнете внимание, че ако тук сте отбелязали
полето срещу тази декларация, в специфичните документи по същото направление ще
трябва да предоставите копие от притежавания от Вас документ за преминато обучение
за работа с ПРЗ от тази категория.
Специфични документи по направление „Поддържане на местообитания на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места”ВПС4
Ако сте отбелязали в специфичните декларации по направлението, че ще използвате ПРЗ от
втора (ограничена) категория през текущата година, то трябва задължително да приложите към
заявлението един от следните документи:

Копие от удостоверение за преминат курс на обучение за употреба на продукти за
растителна защита от втора (ограничена) категория, което се издава от Национална
служба за растителна защита. Документът е необходим, САМО ако възнамерявате да
използвате такива продукти през текущата година.
ИЛИ
 Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделско растениевъден профил - САМО ако възнамерявате да използвате ПРЗ от втора (ограничена)
категория през текущата година.

ВАЖНО !
Ако сте отбелязали в специфичните декларации т. 2, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да
предоставите един от специфичните документи, изисквани по това направление. В
противен случай, ДФЗ-РА може да откаже участието Ви в мярката или да откаже
отпускането на финансовата помощ.

В края на секцията на под-мярка „Управление на земеделски земи с висока природна
стойност” следва задължително да поставите подпис, а за ЕТ и юридически лица – и
печат!!!!

Под-мярка „Поддържане на характеристики на ландшафта”
Специфични декларации за направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”
Декларации 1, 2 и 4 са задължителни и ако не ги отбележите, то заявлението ще се счита
за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви допусне за участие по направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че водите дневник за проведените химични обработки и
употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всеки
парцел. Този дневник е по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните.
Попълването на този дневник не означава, че Вие не трябва да водите дневник на
стопанството (т. 3 от Общите декларации). Ако бъде установено, че дневниците не са
налични или не са попълвани редовно, ДФЗ-РА може да откаже или намали подпомагането по
направлението.
В декларация по т. 2, Вие декларирате, че ще информирате РСРЗ преди прилагането на
продукти за растителна защита чрез авиационна техника. От РСРЗ ще Ви бъде даден

11

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

входящ номер на подаденото от Вас писмено уведомление, който Вие трябва да пазите и
представяте на ДФЗ-РА при поискване.
Отбележете полето в декларацията 3 за използваните продукти за растителна защита
(ПРЗ) от втора (ограничена) категория, САМО ако възнамерявате да използвате през
текущата година такива продукти (за растителна защита). Обърнете внимание, че ако
тук сте отбелязали полето срещу тази декларация, в специфичните документи по същото
направление ще трябва да предоставите копие от притежавания от Вас документ за
преминато обучение за работа с ПРЗ от тази категория.
В декларация 4 декларирате, че сте предлагали и няма да предлагате на пазара плодовете
от овощната градина - това е изискване по управление на направлението.
Специфични документи за направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”
Ако сте отбелязали в специфичните декларации по т. 3 по направлението, че ще използвате
ПРЗ от втора (ограничена) категория през текущата година, то трябва задължително да
приложите към заявлението един от следните документи:

Копие от свидетелство за преминат курс на обучение за употреба на продукти за
растителна защита от втора (ограничена) категория, което се издава от НСРЗ. Документът
е необходим, САМО ако възнамерявате да използвате такива продукти през текущата година.
ИЛИ

Копие от диплома за висше агрономическо образование или средно земеделскорастениевъден профил - САМО ако възнамерявате да използвате продукти за растителна
защита от втора (ограничена) категория през текущата година.

Удостоверение от Национална служба за съвети в земеделието, че овощната
градина отговаря на изискванията на направление „Традиционно отглеждане на овощни
култури” от мярка „Агроекологични плащания” на ПРСР. Това удостоверение се прилага
САМО при подаване на „Заявление за подпомагане”, т.е. през първата година от поемане на 5годишното задължение. Този документ е задължителен и ако не се приложи, то заявлението ще
се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви одобри за участие по направлението.
Не забравяйте да се разпишете и да оставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице
в края на секцията по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”!!!
ВАЖНО !
Имате възможност да засадите по 10 млади дръвчета на хектар в традиционната
овощна градина за целия период на подпомагане (за 5 години), като за тази дейност Вие
няма да получавате подпомагане.
В удостоверението, служителят на НССЗ трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да отбележи дали
ще засаждате нови дръвчета.

Под-мярка „Опазване на почвите и водите”
Специфични декларации по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите”
Специфичната декларация е свързана с предоставения пет-годишен план за поне
четириполно сеитбообращение и управление на хранителните вещества през годината, в
която сте одобрени за участие с парцели по това направление. Когато кандидатствате
за първа година, не трябва да отбелязвате декларацията, но тя е задължителна при
подаване на „Заявлението за плащане” през всяка следваща година.
Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите”
Всички документи са задължителни и се прилагат към заявлението.
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Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху
които ще се прилага сеитбообращението. Документът се представя в ДФЗ-РА през първата
година при кандидатстване и през петата година най-късно до 30 септември. Почвената проба
се взема от агроном и се извършва анализ на почвата за запасеността й с N, P и K.
Лаборатории, в които можете да извършите агрохимичен анализ са, например: Централната
лаборатория за химични изпитвания и контрол към НСРЗ, лабораторията на Института по
почвознание „Н. Пушкаров”.

Копие от петгодишен план за поне четириполно сеитбообращение и управление на
хранителните вещества на база на резултатите от агрохимичния анализ, заверен от
дипломиран агроном. В плана задължително трябва да бъдат описани номерата на
земеделските парцели и културите, които ще се отглеждат върху тях за 5-годишния период.
Когато имате намерение да извършвате сеитбообращението върху един земеделски парцел, то
Вие преди да потърсите услугите на агронома, трябва да разделите блока на земеделското
стопанство на 4 части (парцела) при очертаване на площите, така че да е спазено изискването
за минимален размер на наблюдавания парцел от 0,1 ха в ИСАК. За четирите нови парцела
агрономът трябва да подготви 5-годишния план.

Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.
ВАЖНО!
Когато кандидатствате за първа година, имайте предвид, че трябва да сте спазили
всички изисквания по управление, а именно 50% от сеитбооборотната площ да е заета
със зимна растителна покривка и тези площи да не са разорани преди 1 април, в
противен случай може да Ви бъде намалено плащането за текущата година.

Специфични декларации по направление „Контрол на почвената ерозия”
Декларацията по т. 1 е задължителна и ако не сте отбелязали полето срещу нея,
заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви одобри за участие
в направлението.
По т. 1 Вие декларирате, че сте запознат и спазвате разпоредбите на чл. 6, ал. 1,
т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи, т.е. че спазвате забраната за
унищожаване или променяна на изградените противоерозионни и хидромелиоративни
съоръжения.
Декларацията по т.2 трябва да бъде отбелязана, САМО ако сте избрали дейност
„Превръщане на обработваеми земи в пасища” с код АП29.
Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”

Копие от 5-годишен план с избраните противоерозионни дейности, съгласно
изискванията за управление, заверен от дипломиран агроном. В плана трябва да са описани
парцелите, с които участвате в направлението и съответните дейности по години, а в
Таблицата на използваните парцели вписвате кода, който съответства на избраната дейност
или комбинацията от дейности по направлението. Пет годишния план задължително трябва да
се приложи към „Заявлението за подпомагане”.

Копие от дипломата за висше образование на агронома, заверил плана.

Копие от актуализирана скица/и на имотите за промяна на начина на трайно ползване
на площите, превърнати в пасище. Този документ се изисква САМО за дейността
„Превръщане на обработваеми земи в пасища” и се представя със „Заявлението за плащане”
през третата година. Документът се издава от Общинска служба по земеделие (ОСЗ) по
местонахождение на имотите. След като сте подали молба до ОСЗ, се назначава комисия,
чийто протокол съдържа заключение, че е извършена промяна на начина на трайно ползване.
Службата по геодезия, картография и кадастър може също да Ви издаде документ, с който да
докажете, че сте извършили промяна на начина на трайно ползване и че площите са
превърнати в пасище.
В края на секцията за под-мярка „Опазване на почвите и водите” задължително следва
да се разпишете и да поставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице!!!
Под-мярка „Традиционно животновъдство”
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Специфични декларации по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи”
Всички декларации по това направление са задължителни. Ако не сте отбелязали
някоя от тях, то заявлението ще се счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви
допусне за участие по направлението.
Декларацията по т. 1 е свързана с необходимостта от наличие на постоянно
затревени площи при отглеждането на застрашени от изчезване местни породи, като се
спазва изискването за гъстота на животинските единици до 2 ЖЕ/ха за всички животински
единици в стопанството. Тази декларация не е задължителна за кандидатите за
подпомагане с Източнобалканска порода свиня.
С втората декларация, Вие потвърждавате, че няма да намалявате броя на
животните, които са одобрени за участие в мярка „Агроекологични плащания”. В случай, че
броят на одобрените животни е намален, то Вие трябва да представите документ за
загубите на животните до 30 септември на текущата година или с подаване на
„Заявлението за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период.
По т. 3, Вие декларирате, че сте запознат и спазвате изискванията на чл. 51, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че
идентифицирате животните си, а животновъдните обекти - регистрирате в НВМС. За
едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията, ще получите
ветеринарномедицински паспорт. Освен това, декларирате, че ще уведомявате
ветеринарния лекар за здравословното състояние на животните и за всички промени в
числеността им, че ще спазвате изискванията за придвижване и транспортиране на
животни и за хуманно отношение към животните.
По т. 4 декларирате, че поддържате т. нар. регистър за животните, които
отглеждате. Атрибутите на регистъра са разделени на няколко секции, част от които се
попълват от собственика, а друга част - от ветеринарния лекар. Вие трябва да вписвате
номерата на ушните марки, датата на раждане на животното, пола, цвета, породата и
предназначението на животното, придвижването и т.н., т. е. регистърът представлява
дневник, в който вписвате всичко за отглежданите животни. Попълването на този
регистър не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството (т. 3 от
Общите декларации). При проверки на място, представителите на ДФЗ-РА ще проверяват
за наличието и редовното попълване на дневника и регистъра. Ако се установи, че не ги
водите, то ДФЗ-РА може да откаже подпомагането по направлението.
Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи”

Копие от „Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, овце,
кози и свине, а за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано
еднокопитно животно. Документите се издават от ИАСРЖ или съответната Развъдна
организация и се прилагат към заявлението за подпомагане. Списъкът с подпомаганите породи
животни е част от тази инструкция, като в него с код са отбелязани развъдните организации и
асоциации, които могат да издават посочените документи за съответната порода животни. В
таблицата на отглежданите животни трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да запишете кода на
съответната развъдна асоциация. Ако предоставите документ, които е различен от посочените,
ДФЗ-РА няма да одобри участието Ви с животните, за които е представен различен документ от
„Зоотехнически сертификат”, „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а
за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно
животно. Зоотехническият сертификат или сертификата за произход трябва да съдържат наймалко следната информация, за да бъде одобрено за участие съответното животно:
1. Издаващ орган;
2. Идентификационен/Регистрационен/Входящ номер на животното в родословната
книга или зоотехническия регистър на съответната порода;
3. Ветеринарен идентификационен номер;
4. Индивидуален номер за нуждите на селекцията (САМО при наличие);
5. Пол;
6. Собственик;
7. Населено място (местоположение);
8. Порода.
Идентификационният документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно трябва да бъде
комплектован със съпътстващите документи към него – сертификат за произход, графично и
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писмено описание на коня. Сертификатът за произход трябва да съдържа данни за
родословието на коня до четвърта генерация (поколение) родители и прародители. Изключение
за изискването „до четвърта генерация родители и прародители” може да се допусне за
породата „Каракачански кон”.
За конете, идентифицирани с електронни чипове се изписва номера на микрочипа и системата
за прочит.
За конете, които не са идентифицирани с електронен микрочип се представя задължително
подробно графично и писмено описание на коня.
Идентификационният документ за еднокопитните трябва да съдържа най-малко следните
данни:
1. Издаващ орган;
2. Номер на паспорта / коня
3. Идентификационен/Регистрационен/Входящ
номер
на
животното
в
родословната книга или зоотехническия регистър на съответната порода;
4. Номер на микрочипа (само за конете, които са маркирани с микрочип).
5. Пол;
6. Собственник;
7. Населено място (местоположение);
8. Порода
Документът за произход (зоотехническият сертификат, или сертификатът за произход, или
идентификационният документ (паспорт) се счита за достоверен, когато са попълнени
всички изискуеми задължителни данни в представения образец, с подпис и печат от
издаващия орган (ИАСРЖ или РО)
ВАЖНО!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО условие за одобрение по това направление е да очертаете постоянно
затревени площи.
Ако е предоставен документ различен от „Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за
произход”, или предоставения документ не е издаден от съответната развъдна организация
(асоциация) или ИАСРЖ, или в случай че предоставения документ е различен от тези, ДФЗРА няма да одобри участието Ви с тези животни.
Ако в предоставените документи липсва задължителната информация, ДФЗ-РА също
няма да одобри за участие съответното животно и няма да изплати финансова помощ
за текущата година.

Когато увеличавате броя на животните, със заявлението за плащане се предоставят
„Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, овце, кози и свине, а
за еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно
животно САМО за неодобрените до момента животни.

Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня,
издадено от кмета на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите
от горския фонд - от държавното горско стопанство

Копие от позволително за странични ползвания (паша или сено), за земи и гори от
горския фонд Позволителното за странични ползвания се издава от съответното държавно
горско стопанство или държавно ловно стопанство по образец на Изпълнителна агенция по
горите.

Документ за загубите на животните.
Ако броят на животните от застрашените от изчезване местни породи бъде намален,
вследствие на клане, смърт или кражба, трябва да представите в ДФЗ-РА копие от документ,
който да показва причината за загубата на животните до 30.09 на съответната година. Допуска
се документът да бъде представен с подаването на заявлението през следващата година, ако
събитието се е случило след този период:
- при клане, представяте становище от съответната Развъдна организация или от ИАСРЖ, че
животното е негодно за развъждане (безплодие, лош майчин инстинкт и др.);
- при смърт от болест, вие трябва да представите документ от участъковия ветеринарен лекар
(аутопсионен документ)

15

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

- при смърт, вследствие на нападение от хищници, документ се издава от Държавно
лесничейство, от директора на дирекцията на националния парк, в зависимост от това кой
стопанисва територията, на която се е случило нападението
- при кражба, се представя протокол от съответното подразделение на МВР.

Специфични декларации по направление „Традиционни практики за сезона паша
(Пасторализъм)”
Всички декларации са задължителни и ако не отбележите някоя от тях, заявлението ще се
счита за некоректно попълнено и ДФЗ-РА няма да Ви одобри за участие.
С първата декларация, Вие заявявате, че сте запознат с изискванията на чл. 21 от
Закона за защитените територии и спазвате забраните за бивакуване и палене на огън
извън определените места; НЕ извършвате паша на кози, както и паша в горите извън
ливадите и пасищата; НЕ използвате изкуствени торове и други химически средства; НЕ
събирате билки, диворастящи плодове и други растения и животни; НЕ замърсявате
водите; НЕ извършвате дейност, с която извършвате намеса в биологичното
разнообразие, както и, че няма да ловувате.
По т. 2 Вие декларирате, че ще спазвате гъстотата на животинските единици
върху затревените площи, съгласно Плана за управление на Националния парк.
По т. 3, Вие декларирате, че сте запознат и спазвате изискванията на чл. 51, ал. 1 и
ал. 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Това означава, че
идентифицирате животните си, а животновъдните обекти - регистрирате в НВМС. За
едрите преживни и еднокопитните животни, след идентификацията, ще получите
ветеринарномедицински паспорт. Освен това, декларирате, че ще уведомявате
ветеринарния лекар за здравословното състояние на животните и за всички промени в
числеността им, че ще спазвате изискванията за придвижване и транспортиране на
животни и за хуманно отношение към животните.
По т. 4 декларирате, че поддържате т. нар. регистър за животните, които
отглеждате. Атрибутите на регистъра са разделени да няколко секции, част, от които се
попълват от собственика, а друга част от ветеринарния лекар. Вие трябва да вписвате
номерата на ушните марки, датата на раждане на животното, пол, цвят, порода и
предназначение на животното, придвижването и т.н., т. е. регистъра представлява
дневник, в който вписвате всичко за отглежданите животни. Попълването на този
регистър не означава, че Вие не трябва да водите дневник на стопанството (т. 3 от
Общите декларации). При проверки на място, представителите на ДФЗ-РА ще проверяват
за наличието и редовното попълване на дневника и регистъра. Ако се установи, че не ги
водите, то ДФЗ-РА може да откаже подпомагането по направлението.
С т. 5 Вие декларирате, че ще представяте при проверка на място
ветеринарномедицинско свидетелство по образец КЗЖ 9 за придвижване на животните.
Това означава, че документът трябва да съпровожда животните и че при проверка на
място на територията на Националния парк, Вие трябва да го представите на
експертите от ДФЗ-РА. Ако те установят липса на този документ, подпомагането за
текущата година ще Ви бъде намалено.
С т. 6 Вие декларирате, че няма да извеждате повече животни, от записаните в
издаденото разрешително за паша. Ако заявите за участие по-голям брой животни,
ДФЗ-РА няма да ви одобри за участие по това направление и няма да изплати
финансова помощ за текущата година.
Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезона паша
(пасторализъм)”

Копие от разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на
националните паркове – „Пирин” или „Централен Балкан”.

Копие от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадено
Международна асоциация на каракачанските кучета;

Копие на удостоверение от същата асоциация, че кучетата са работни.
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ВАЖНО!
Броят на кучетата е пропорционален на общия брой овце или говеда, които трябва да
бъдат охранявани. Две каракачански кучета могат да охраняват стадо от 100 овце или
30 говеда, като за всеки допълнителни до 100 броя овце или до 30 броя говеда е
необходимо по още едно куче.
В края на секция под-мярка „Традиционно животновъдство” следва задължително да
се разпишете и да поставите печат, ако сте ЕТ или юридическо лице!!!
За да сте допустим за участие в мярка „Агроекологични плащания”, трябва да
предоставите копия от всички изисквани и отбелязани документи по направленията, за
които кандидатствате. ДФЗ-РА може да откаже участието Ви по мярката или да
откаже финансиране, ако не бъде приложено копие от задължителните документи
към заявлението или това не стане в сроковете, предвидени за представянето им.
Кодове на агроекологичните дейности
Използвайте Таблица 1 „Таблицата на кодовете на агроекологични дейности и техните
комбинации”, за да попълните съответния КОД на агроекологичната дейност или
комбинация от дейности в „Таблица на използваните парцели” и „Таблица за отглежданите
животни, за кандидатстване по схеми за подпомагане на брой животни”.
В последната колона е разположен кодът, който трябва да запишете в колона „АЕП” срещу
всеки парцел и/или животно (в съответната таблица).
Записаният код е дейността или комбинацията, с която кандидатствате за
агроекологични плащания. Всеки код отговаря на точно определена дейност, за която
поемате 5-годишно задължение и заявявате плащане за нея. Ако попълните некоректен код,
парцелът, животното или пчелното семейство могат да станат недопустими, а в
предвидените случай и цялото БЗС. В този случай РА няма да Ви одобри за участие и ще Ви
откаже плащането.
Таблица за кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации

Съкращение Комбинация от
на дейността
дейности

БЗ
БЗ 1
БЗ 2
БЗ 3
БЗ 4
БЗ 5
БЗП 1
БЗП 2

Кратко описание на дейността

За биологично растениевъдство угар
За биологично растениевъдство постоянно затревени площи (ливади и
пасища)
За биологично растениевъдство - за
полски култури, включително
фуражни
За биологично растениевъдство трайни насаждения, лозя и
маслодайна роза
За биологично растениевъдство зеленчукови култури, включително
култивирани гъби и картофи
За биологично растениевъдство ароматни и медицински растения
За биологично растениевъдство в
преход - постоянно затревени площи
(ливади и пасища)
За биологично растениевъдство в
преход - за полски култури,
включително фуражни

Код на дейност или
комбинация за
записване в
съответната
таблица
АП00
АП01
АП02
АП03
АП04
АП05
АП06
АП07
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За биологично растениевъдство в
преход - трайни насаждения, лозя и
маслодайна роза
За биологично растениевъдство в
преход
- зеленчукови култури,
включително култивирани гъби и
картофи
За биологично растениевъдство в
преход - ароматни и медицински
растения
За отглеждане на пчелни семейства за пчелно семейство преминало
периода на преход
За отглеждане на пчелни семейства за пчелно семейство в период на
преход
За възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) чрез косене
За възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна
стойност (ВПС) чрез паша
За оставяне на малки по размер,
неразорани и незасети площи, с
размери от 16 до 25 кв. м, в посевите
с есенни култури (есенници), като на
всеки 0,5 хектара има по 2 участъка (4
участъци на хектар) с определените
по-горе размери
За запазване на стърнища през
зимата в полета на пролетни
култури (пролетници)
За оставяне за петгодишен период
на ротационен принцип от 10 до 20%
некултивирани и неразорани площи
от общата площ на блока на
земеделското стопанство, но не помалко от 1 ха, за период от две
години в земеделски земи с
интензивно монокултурно
отглеждане, с по 1 м изорана свободна
от растителност ивица по
границите; ивиците по границите се
разорават 2-3 пъти годишно, но не в
периода от месец март до юли.

БЗП 3

БЗП 4
БЗП 5
БП 1
БП 2
ВПС 1
ВПС 1

ВПС 4.1
ВПС 4.2

ВПС 4.3

Реколтата на зърнено - житните
култури да не се прибира до 31 юли
За спазване на забрана за ползване на
минерални торове (и продукти за
растителна защита) или презасяване

ВПС 4.4
ВПС 4.5

Комб. 1

ВПС 4.1
ВПС 4.4

Комб. 2

ВПС 4.1
ВПС 4.5

Комб. 3

ВПС 4.2
ВПС 4.5

ХЛ 3

ВЕСТНИК

За изпълнение на комбинация от
дейности със съкращение ВПС 4.1 и
ВПС 4.4
За изпълнение на комбинация от
дейности със съкращение ВПС 4.1 и
ВПС 4.5
За изпълнение на комбинация от
дейности със съкращение ВПС 4.2 и
ВПС 4.5
За традиционно отглеждане на
овощни култури

С Т Р. 1 0 9

АП08

АП09
АП10
АП11
АП12
АПК13
АПП13

АП15
АП16

АП17
АП18
АП19

АП20
АП21
АП22
АП23
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За въвеждане на сеитбообращение за
опазване на почвите и водите

АП24

За поясно редуване на културите

АП25

За създаване на буферни ивици

АП26

ПВ 2.4

За изграждане на оттокоотвеждащи
бразди
За извършване на противоерозионни
мероприятия в междуредия на лозя и
овощни насаждения

АП28

ПВ 2.5

За превръщане на обработваеми земи
в пасища

АП29

ПВ 2.6

За извършване на подобрителни
мероприятия в пасищата

АП30

ПВ 2.3

ПВ 2.7
Комб. 1

ПВ 2.1
ПВ 2.2

Комб. 2

ПВ 2.1
ПВ 2.3

Комб. 3

ПВ 2.1
ПВ 2.7

Комб. 4

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.3

Комб. 5

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.7

Комб. 6

ПВ 2.1
ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 7

ПВ 2.1
ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 9

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.2
ПВ 2.4

Комб. 10

ПВ 2.2
ПВ 2.7

Комб. 11

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.4

Комб. 12

ПВ 2.2
ПВ 2.3
ПВ 2.7

Комб. 8

За въвеждане на почвозащитни
предкултури
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.2
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.3
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.7

АП27

АП31
АП32
АП33
АП34

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.2 и ПВ 2.3

АП35

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.2 и ПВ 2.7

АП36

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1 и ПВ
2.3 и ПВ 2.7

АП37

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.1, ПВ
2.2, ПВ 2.3 и ПВ 2.7
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.3
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.4
За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.7

АП38
АП39
АП40
АП41

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.3 и ПВ 2.4

АП42

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.2 и ПВ
2.3 и ПВ 2.7

АП43

Комб. 13
ПВ 2.3
ПВ 2.4

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.3 и ПВ

АП44
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2.4
Комб. 14
Ж 1.1
Ж 1.2
Ж 1.3
Ж 2.1
Ж 2.2

ПВ 2.3
ПВ 2.7

За извършване на комбинация от
дейности със съкращение ПВ 2.3 и ПВ
2.7
За опазване на застрашени местни
породи - говеда, коне и биволи
За опазване на застрашени местни
породи -овце и кози
За опазване на застрашени местни
породи -свине
Традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм) - стадо без
каракачански кучета
Традиционни практики за сезонна
паша (пасторализъм) - стадо с
каракачански кучета

АП45
АП46
АП47
АП48
АП49
АП50

Агроекологичните дейности на по-тъмен фон са обвързани с плащания на брой (брой
пчелни семейства и брой животни от застрашена местна порода). Кодовете от последната
колонка в настоящата таблица трябва да запишете срещу животните, в зависимост от
това дали кандидатствате за плащания, базирани на животинска единица (колона 5 от
Таблицата на отглежданите животни) или за плащания, базирани на площ (колона 6 от
таблицата на отглежданите животни). Когато кандидатствате с животно по направление
„Опазване на застрашени от изчезване местни породи”, със същото животно може да заявите
участие и по направление „Традиционни практики за сезона паша (пасторализъм)”, като срещу
идентификационния номер на животното в таблицата трябва да запишете и двата кода на
агроекологичните дейности, съответно в колона 5 и колона 6 от таблицата на
отглежданите животни. Например, ако отглеждане говеда от застрашени от изчезване
местни породи – в колона 5 на таблицата запишете код АП 46, а в колона 6 запишете код 49,
за да отбележите, че с това животно кандидатствате за плащане и по направление
„Традиционни практики за сезона паша (пасторализъм)”
За направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” и направление „Контрол на
почвената ерозия” е възможно да получите плащания за изпълнение на комбинации от
предвидените агроекологични дейности. В този случай, в колонка „АЕП” на „Таблицата на
използваните парцели” трябва да отбележите САМО кода от последната колонка на тази
таблица, изписан срещу изпълняваните от Вас комбинации от разрешени дейности (кодове,
които имате възможност да отбележите по направление „Поддържане на местообитанията
на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” са от
АП20 до АП22 и за направление „Контрол на почвената ерозия” са от АП32 до АП 45).

Растения и растителни продукти, включени в приложение 5, част А от Наредба № 1 за
фитосанитарен контрол, които са потенциални носители на вредители
от значение за цялата Общност и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен
(растителен) паспорт
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Cydonia Mill. - Дюля
Malus Mill. - Ябълка
Mespilus L. - Мушмула
Prunus L.:
Prunus amygdalus Batsch - Бадем
Prunus armeniaca L. - Кайсия
Prunus avium L. - Череша
Prunus cerasifera Ehrh. - Джанка
Prunus cerasus L. - Вишна
Prunus domestica L. - Слива
Prunus insititia L. - Трънкослива
Prunus mahaleb L. - Махалебка
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Prunus persica. Batsch - Праскова
Prunus L. - Круша
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Beta vulgaris L. - Фуражно цвекло
Humulus lupulus L. - Хмел
Растения, предназначени за засаждане, oт:
Solanum tuberosum L. - Картоф
Растения, предназначени за засаждане, различни от семена, от:
Solanum melongena L. - Патладжан
Solanum lycopersicum - Домат
Растения, различни от плодове и семена, от:
Vitis L. - Лоза
Fortunella – няма наименование на бълг. език
Poncirus – няма наименование на бълг. език
Citrus - Лимон
Семена и луковици, предназначени за засаждане, от:
Allium ascalonicum L. - Лук шалот
Allium cepa L. - Лук
Allium schoenoprasum L. - Див чесън (сибирски лук)
Растения, предназначени за засаждане, от:
Allium porrum L. - Праз
Семена от:
Medicago sativa L. - Обикновена люцерна
Семенa от:
Helianthus annuus L. – Слънчоглед
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (Lycopersicon esculentum Mill.) - Домат
Phaseolus L. - Фасул (градински)
Растения предназначени за засаждане, различни от семена:
- Cucumis L. ( Cucumis melo- пъпеш , Cucumis sativus- краставица , Cucumis pepo- тиква )
- Fragaria L.- ягода
- Rubis L. - къпина
- Spinacia L. – спанак
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 8 думите „Директива
79/409/EEC за опазване на дивите птици,
преди въвеждането на законови задължения
по управлението на тези земи (обн., специално издание на ОВ, 2007 г., глава 15 – Околна
среда, потребители и здравеопазване, том 01)“
се заменят с „Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември
2009 г. относно опазването на дивите птици
(ОВ, L 20 от 26.01.2010 г., стр. 7)“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В буква „а“ думата „недоизпасани“ се
заличава.
2. Буква „б“ се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Земеделски парцел или част от него,
който попада на територията на резерват,
определен по реда на ЗЗТ и фигурира в географските цифрови данни по ал. 1, не се
одобрява за участие за подпомагане по мярка
„Агроекологични плащания“.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Земеделските стопани не могат да
заявяват едновременно за подпомагане една
и съща площ по мярка 214 „Агроекологични
плащания“ и мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива
2000/60/EО – за земеделски земи“ от ПРСР
2007 – 2013 г.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 8, ал. 4 думите „букви „а“ и „б“
се заменят с „буква „а“.
§ 5. В чл. 13, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за възстановяване и поддържане на
затревени площи с висока природна стойност
(ВПС1) – 171 евро/ха;“.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 3 буква „д“ се изменя така:
„д) за неизползване на пестициди, родентициди от второ поколение и минерални торове
освен за локализирано третиране срещу инвазивни плевели – 58 евро/ха.“
§ 6. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) На всеки две години от прилагане на мярката размерът на агроекологичните
плащания се преразглежда от Управляващия
орган на Програмата за развитие на селските
райони на Република България (2007 – 2013 г.)
и те може да бъдат намалени или увеличени.
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(2) При промяна в нивата на агроекологичните плащания същите влизат в сила от датата
на одобряването им от страна на Европейската
комисия, ако тази дата е преди 1 декември от
текущата година и се прилагат за подадените
през текущата година заявления за подпомагане.
(3) Когато датата на промяна на нивата на
плащане е след 1 декември, променените нива
за подпомагане се прилагат за заявленията за
подпомагане, подадени през следващия период
за прием на заявления.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 5 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят
с думите „Българската агенция по безопасност
на храните (БАБХ)“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „чл. 39, ал. 5“ се заменят с „чл. 39, ал. 6“.
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Държавен фонд „Земеделие“
прекратява агроекологичния ангажимент и
подпомаганите лица възстановяват 100 % от
получената финансова помощ, когато не са
изпълнили изискванията по чл. 20, ал. 1.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява
агроекологичния ангажимент и подпомаганите
лица възстановяват получената финансова помощ съобразно разпоредбите на ал. 4, когато
стопанствата им са прехвърлени на друго лице,
регистрирано в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК), което не
е продължило прилагането на подпомаганите
агроекологични дейности.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява
агроекологичния ангажимент и подпомаганите лица възстановяват получената финансова
помощ по съответното направление съобразно
разпоредбите на ал. 4, когато преустановят
прилагането на агроекологичните дейности по
съответното направление преди изтичане на
срока по чл. 7, ал. 1.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 подпомаганите
лица възстановяват получената до момента
финансова помощ заедно със законните лихви
в зависимост от годината, в която е прекратен
агроекологичният ангажимент, както следва:
а) до края на третата година – 100 %;
б) до края на четвъртата година – 40 %;
в) до края на петата година – 20 %.
(5) При установено неспазване на приложимите за съответното направление изисквания
по управление съгласно чл. 26 финансовата
помощ се възстановява в размер, изчислен
съгласно методиката по чл. 16.
(6) Финансовата помощ не се възстановява
в случаите на форсмажорни или изключителни
обстоятелства.“
§ 9. В чл. 19, ал. 2 думите „букви „а“ и „б“
се заменят с „буква „а“.
§ 10. Член 24 се изменя така:
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„Чл. 24. (1) Агроекологичните дейности или
направления по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2,
3, 4 се извършват върху едни и същи площи
за едни и същи блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на
агроекологичното задължение.
(2) Одобрената площ за извършване на
агроекологични дейности или направления по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“, т. 2, 3, 4 може да
бъде намалена с до минус 10 %, като всяка
година поне 90 % от площта се припокрива с
първоначално одобрената за подпомагане площ
в първото подадено и одобрено по мярката
заявление за подпомагане на кандидата.
(3) При намаляване на одобрената площ
за извършване на агроекологични дейности
или направления по ал. 2 подпомаганите лица
не поемат ново агроекологично задължение
за петгодишен период и финансовата помощ
за текущата година се изчислява на база на
намалената площ.
(4) При увеличаване на общата одобрена
площ по ал. 1 с до 20 на сто от първоначалния
размер, но с не повече от 2 хектара, подпомаганите лица не поемат ново агроекологично
задължение, а разширяват ангажиментите си с
новите площи за оставащия период, при условие
че новите площи отговарят на изискванията
на тази наредба.
(5) Земеделските стопани, одобрени за
участие в схемите по реда на тази наредба,
могат да увеличават одобрените площи по
предходната алинея в срок до третата година
от първоначално поетия ангажимент.
(6) След изтичане на срока по предходната
алинея при увеличаване на одобрената площ
земеделските стопани поемат нов петгодишен
агроекологичен ангажимент за всички декларирани площи в заявлението за плащане, като
същите подлежат на одобряване по реда на
глава пета от наредбата.
(7) При увеличаване на площите над 20 на
сто от първоначалния размер или с повече
от 2 хектара се поема ново агроекологично
задължение за петгодишен период за всички
подпомагани площи и те подлежат на одобряване по реда на глава пета от наредбата.
(8) Подпомаганите лица не могат да увеличават заявените площи по реда на ал. 4,
когато същите са били изключени от схемата
за подпомагане съгласно ал. 2.
(9) Когато подпомаганите лица са поели ново
агроекологично задължение по предходните
алинеи, петгодишният период по ал. 1 започва
да тече от началото на годината на одобряване
на новите площи.
(10) Когато подпомаганите лица не изпълнят
агроекологичните задължения от заявленията
по чл. 7, ал. 2, възстановяват получените до
момента агроекологични плащания по съответното направление съгласно чл. 18, ал. 4
заедно със законните лихви.“
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§ 11. В чл. 25, ал. 2 думите „чл. 39, ал. 3“
се заменят с „чл. 39, ал. 4“.
§ 12. В чл. 26, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думата „недоизпасани“ се заличава.
2. Точка 4 се заличава.
§ 13. В чл. 28, ал. 1 думите „развъдна асоциация“ се заменят с „развъдна организация“
и думите „дейност по селекция и репродукция“
се заменят с „развъдна дейност“.
§ 14. В чл. 35 след думата „стопанство“ се
добавя „или част от тях съгласно чл. 18, ал. 4“.
§ 15. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При прехвърляне на стопанство, сертифицирано за дейности по метода на биологичното
производство, което не е заявено за подпомагане по тази наредба, на земеделски стопанин,
подпомаган или кандидат за подпомагане по
реда на тази наредба, приобретателят представя договор с контролиращо лице от датата на
прехвърляне на стопанството, както и договора
с контролиращо лице на прехвърлителя, с което се счита, че е изпълнено изискването на
чл. 37, ал. 1, т. 2.“
§ 16. В чл. 37, ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. в случай на промяна на заявената за
подпомагане култура и/или удължаване на
периода на преход на парцел и/или връщането на биологичен парцел в период на преход
подпомаганите лица са задължени да уведомят
писмено ДФЗ – РА в срок 10 работни дни
от промяната, като приложат променения и
съгласуван с контролиращото лице план за
сеитбооборот и/или документ, заверен от контролиращото лице, удостоверяващ налагането
на удължаване на периода на преход на парцел
или връщането на биологичен парцел в период
на преход;
5. при нанасяне на вреда от трети лица,
унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване
на пасища или пожар подпомаганите лица са
задължени да уведомят писмено ДФЗ – РА в
срок 10 работни дни от настъпване на събитието, като представят и копие от документ от
съответното подразделение на Министерството
на вътрешните работи, който удостоверява
събитието.“
§ 17. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „биологично производство на“ се добавят думите „посевен и
посадъчен материал за“.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) В случай че броят на пчелните семейства
за текущата година е намален поради смърт,
кражба или унищожаване, подпомаганите лица
са задължени да уведомят писмено ДФЗ – РА
в срок 10 работни дни от настъпване на събитието, като представят и копие от документ
от контролиращото лице или от съответното
подразделение на Министерството на вътрешните работи, който удостоверява събитието.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 агроекологичните
плащания за същата година се изплащат за
наличния брой пчелни семейства.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 19. В чл. 40 думите „ал. 1“ се заличават.
§ 20. В чл. 41, ал. 1 думата „недоизпасани“
се заличава.
§ 21. Член 42 се отменя.
§ 22. В чл. 43 думите „и 42“ се заличават.
§ 23. В чл. 44, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. запазват стърнища в полетата, предназначени за засяване с пролетни култури, на
ротационен принцип;“.
2. В т. 5 след думите „инвазивни плевели“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 24. В чл. 48, ал. 1, т. 7 думите „лозя и
овощни“ се заменят с думата „трайни“.
§ 25. В чл. 50, т. 4 думата „асоциация“ се
заменя с думата „организация“.
§ 26. В чл. 52, ал. 1 думата „септември“ се
заменя с думата „ноември“.
§ 27. В чл. 56, ал. 2 думата „родословен“
се заличава, а думата „призната“ се заменя
с думите „получила разрешение за дейност“.
§ 28. В чл. 57, ал. 2 думата „септември“ се
заменя с думата „ноември“.
§ 29. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „в“ се отменя.
2. В точка 2, буква „б“ думите „НВМС“ се
заменят с думите „БАБХ“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ – при ползване на наета земя
в защитената територия – копие на годишно
разрешително за паша или позволително за
странични ползвания за паша или сено – към
заявленията по чл. 7, ал. 2;“.
4. В т. 9, буква „б“ думата „родословните“
се заличава.
§ 30. В чл. 59 думите „поискването им“ се
заменят с думите „датата, на която земеделският
стопанин е получил искането от ДФЗ – РА“.
§ 31. В чл. 60 думите „подпомагане на площ“
се заменят с думите „директни плащания“.
§ 32. В чл. 62, ал. 4 думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 3“, а думите „подпомагане на площ“ се
заменят с думите „директни плащания“.
§ 33. В чл. 63, ал. 1 думите „чл. 24, ал. 4“
се заменят с „чл. 24, ал. 6 и 7“.
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§ 34. В чл. 64 ал. 1 се изменя така:
„(1) Извън случаите по чл. 62, ал. 1 кандидатите за подпомагане могат да правят промени
в „Заявлението за подпомагане“ и „Заявлението
за плащане“ по мярка „Агроекологични плащания“ в срока и при условията по чл. 11 от
Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки за
„директни плащания (загл. изм. – ДВ, бр. 14
от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.).“
§ 35. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При извършване на административните проверки по ал. 1 по направленията по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, буква „а“ и
т. 5 ДФЗ – РА използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност на
храните към датата на подаване на заявление
от кандидата информация. При установяване
на несъответствие между декларирания брой
животни и/или пчелни семейства и информацията в регистъра на БАБХ ДФЗ – РА изисква
от земеделските стопани всички необходими
документи, които следва да бъдат представени
в срока по чл. 59.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в края на
текста се добавят думите „в срок до три месеца
след датата на оторизация на плащането“.
§ 36. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай на непълнота на заявените
данни или при липса на някой от документите
по ал. 1 ДФЗ – РА уведомява кандидата, който
може да отстрани допуснатите непълноти в
срока и при условията по чл. 11 от Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания.“
§ 37. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Земеделски стопани, които не подадат
„Заявление за плащане“ по време на агроекологичния си ангажимент, възстановяват получената финансова помощ или част от нея съгласно
чл. 18, ал. 4 и се изключват от подпомагане по
мярка „Агроекологични плащания“.“
2. Алинея 2 се заличава.
§ 38. В раздел „Допълнителни разпоредби“ в
§ 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „протокол“ се заменя със
„споразумение или заповед“.
2. В т. 7 след думите „изискванията по чл. 6“
се добавя „и чл. 7“.
3. Създава се т. 9:
„9. „Физически блок“, „блок на земеделското
стопанство“ и „земеделски парцел“ се определят съгласно т. 26, 27 и 31 от допълнителните
разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители.“
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§ 39. В раздел „Заключителни разпоредби“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4 думата „производители“ се заменя
със „стопани“, а думата „третата“ се заменя с
„четвъртата“.
2. Създава се нов § 4а:
„§ 4а. Земеделски стопани, които са подали
„Заявление за подпомагане“ през 2009 г., могат
да приложат документи, доказващи опит по
чл. 20, ал. 1, към „Заявлението за плащане“
през третата година от поетото агроекологично
задължение.“
§ 40. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В редове ВПС 1 думата „недоизпасани“
се заличава.
2. Ред ВПС 2 се отменя.
3. На ред ВПС 4.5 след думите „инвазивни
плевели“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 41. В приложение № 5 към чл. 26, ал. 1,
т. 2 в т. 10 след думите „Посевен и посадъчен
материал“ се добавят думите „за биологично
производство“.
Заключителна разпоредба
§ 42. Наредбата влиза в сила от 1 март
2011 г. и се прилага за заявления, подадени
след тази дата.
Министър: М. Найденов

2549

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № Н-00-0001
от 14 февруари 2011 г.

за извършване на теренни археологически
проучвания
Г л а в а

п ъ р в а

ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ПРОУЧВАНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за извършване на теренни археологически проучвания;
2. регистрацията на специалните технически средства при извършване на теренни
археологически проучвания и възможностите
за използването им.
Чл. 2. (1) Теренните археологически проучвания са научноизследователска дейност.
(2) Предмет на теренните археологически
проучвания са недвижимите и движимите археологически културни ценности по смисъла
на чл. 146, ал. 3 от Закона за културното нас
ледство (ЗКН).
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(3) Теренните археологически проучвания се
осъществяват в земните пластове, на тяхната
повърхност, на сушата и под вода.
Чл. 3. Целите на теренните археологически
проучвания са:
1. издирване, изследване и оценка на науч
ната и културната стойност на археологическите
обекти;
2. опазване на археологическите културни
ценности;
3. популяризиране на археологическите
културни ценности.
Чл. 4. (1) Теренното археологическо проучване се състои от следните последователно
осъществявани етапи:
1. теренно проучване;
2. обработване и анализ на откритите на
терена материали и на получените данни и
наблюдения;
3. интерпретиране на резултатите;
4. публикуване на резултатите от проучването;
5. популяризиране на проучването.
(2) При всички етапи на археологическото
проучване се прилага интердисциплинарният
подход.
(3) Теренното проучване се провежда само
с разрешение, издадено по реда на чл. 148,
ал. 1 – 3 ЗКН.
Чл. 5. При теренните археологически проучвания:
1. обектите се изследват в контекста на
заобикалящата ги среда;
2. проучването на археологическия обект
не трябва да обхваща по-голяма площ и обем,
отколкото е необходимо за целите на изследването и опазването;
3. недеструктивните методи и техники се
прилагат приоритетно;
4. пълно археологическо проучване посредством разкопки е допустимо при:
а) застрашени от унищожаване обекти;
б) необходимост от интегрирана консервация;
в) планирани разкопки за решаване на определена научна задача.
Чл. 6. (1) В методическо отношение теренните археологически проучвания са три вида:
1. издирване на археологически обекти;
2. археологическо наблюдение;
3. археологически разкопки.
(2) В организационно отношение теренните
археологически проучвания са:
1. редовни – планират се с цел решаване
на определена научна задача или за нуждите
на интегрираната консервация на недвижима
археологическа ценност;
2. спасителни – извършват се при необходимост за частично или цялостно използване на
терена на недвижима археологическа ценност,
при риск от нейното разрушаване, включително
и тези, които се извършват при непредвидено
откриване на археологическа ценност, което
налага незабавно проучване.
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ВИДОВЕ ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ПРОУЧВАНИЯ
Раздел І
Издирване на археологически обекти
Чл. 7. (1) Издирването на археологически
обекти е начален етап от археологическото
проучване, в който чрез недеструктивни методи се разпознават археологическите ценности.
(2) В процеса на осъществяване на издирването задължително се документират всички
археологически обекти, структури и следи от
минала човешка дейност независимо от техния
вид и хронология.
Чл. 8. Основните задачи на издирването са:
1. установяване наличието на археологически
обекти в даден район;
2. определяне на местоположението в административно-териториално отношение на археологическите обекти и точната им локализация.
Задължително е определянето на координатите
на обектите с помощта на GPS и/или други
подходящи технически средства. За обекти с
по-голяма площ и комплекси се посочат и
GPS координати на предполагаемите граници
и координатите на всеки отделен подобект;
3. събиране на данни за геоморфологията,
педологията, геологията, хидрографията, растителността и други на района;
4. изготвяне на точно и пълно описание на
видимите части на обектите и на свързаните с
тях антропогенни промени в местността;
5. събиране на находки от повърхността за
получаване на данни за хронологията и вида
на обекта;
6. изготвяне на първоначално археологическо определяне на хронологията и вида на
откритите обекти;
7. изготвяне на предложение за регистрирането на откритите археологически обекти по
реда на раздел ІІІ от глава пета от ЗКН.
Чл. 9. (1) При издирване на археологически
обекти е допустимо събиране на подвижни,
свободно достъпни върху съвременна повър
хност находки, без вкопаване.
(2) При откриване на находки с особено
голяма материална, художествена и научна
стойност се съставя протокол, подписан от
научния ръководител и двама свидетели.
Чл. 10. (1) Данните за издирените археологически обекти задължително се въвеждат
в Автоматизирана информационна система
„Археологическа карта на България“ (АИС
АКБ), която се съхранява от Националния
археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН),
Националния институт за недвижимо културно
наследство (НИНКН) и Министерството на
културата.
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(2) Археологически обекти, на които се
провеждат разкопки, но не са регистрирани в
АИС АКБ, задължително се регистрират след
първата година на проучването им.
(3) Регистрационната карта за АИС АКБ за
археологически обект се изготвя по образец
съгласно наредбата по чл. 155, ал. 2 ЗКН.
Раздел ІІ
Археологическо наблюдение
Чл. 11. Археологическото наблюдение е
дейност, чиято основна цел е установяване на
наличието на археологически структури на дадено място и предварителна оценка на техните
характеристики. Археологическото наблюдение
се прилага при дейности, свързани с изкопни
работи по случаите по чл. 161, ал. 2 ЗКН, за
да не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти.
Чл. 12. (1) Ако при наблюдението по чл. 11
се установи наличие на археологически структури, изкопните работи се спират и научният
ръководител на наблюдението уведомява компетентните органи по реда на чл. 160, ал. 2 и
чл. 72, ал. 5 ЗКН.
(2) В случаите по ал. 1 научният ръководител
е длъжен да документира разкритите структури и да изготви първоначална регистрация на
обекта в АИС АКБ.
Раздел ІІІ
Археологически разкопки
Чл. 13. (1) Археологическите разкопки са
деструктивен метод на теренно археологическо
проучване, чрез който се изясняват основните
характеристики на археологическите обекти:
хронология, вид и граници.
(2) Археологическите разкопки се извър
шват от повърхността на обекта в дълбочина
до достигане на стерилен пласт.
Чл. 14. (1) Археологическите разкопки се
провеждат, след като изследваният обект се
ситуира в триизмерна координатна система,
която се привързва към държавната височинна
мрежа.
(2) Всички разкрити недвижими и движими
културни ценности се определят в пространството чрез триизмерно локализиране.
Чл. 15. (1) Основните операции при археологическите разкопки – разкриването и
демонтажът на археологическите структури,
се осъществяват само ръчно.
(2) Земекопна техника и механизация може
да се използва само със съгласието на Съвета
по теренни проучвания, отразено в разрешението за теренни проучвания. Освободените
при разкопките земни маси се отстраняват без
ограничения с механизирани средства.
(3) Водните и въздушните ежектори, изпол
звани при подводни археологически проучвания,
не са земекопна техника по смисъла на ал. 2.
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Чл. 16. (1) Научният ръководител на теренните археологически проучвания е длъжен
да осигури:
1. научно-методическото равнище на проучването;
2. реализацията на програмата на теренното
археологическо проучване;
3. мерки за безопасни условия на труд
при извършване на теренните археологически
проучвания;
4. охрана на археологическия обект и на
находките по време на теренното проучване;
5. теренна консервация на археологическия
обект и на находките;
6. предаването на откритите находки в държавен или общински музей.
(2) Средствата за теренна консервация по
ал. 1, т. 5 се включват в бюджета на теренните
археологически проучвания.
(3) При откриване на движими културни
ценности от благороден метал се изготвя протокол, подписан от научния ръководител и двама
свидетели, с който те се предават за временно
съхранение на държавен или общински музей,
в който има условия за тяхното съхранение.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
Чл. 17. (1) Теренните археологически проучвания се извършват с разрешение за теренно
археологическо проучване, издадено от министъра на културата въз основа на експертно
становище на Съвета за теренни проучвания.
(2) В разрешението за извършване на теренни археологически проучвания се посочва
и извършването на геофизическо проучване,
ако такова е предвидено в работната програма.
(3) За провеждане на спасителни теренни
проучвания разрешението се издава от председателя на Съвета за теренни проучвания, за
което той незабавно уведомява министъра на
културата.
(4) При даване на разрешение за извършване
на спасителни теренни проучвания се представя
мотивирано становище на директора на съответния музей и решение на специализирана
комисия, назначена от министъра на културата.
(5) В случай че е необходимо спасителни
теренни проучвания да започнат преди годишните отчети в НАИМ при БАН, разрешението
се издава, след като отчетите и документацията
за предходни теренни археологически проучвания на заявителя са приети предварително от
съответната секция на НАИМ при БАН.
(6) Разрешение за извършване на теренни
археологически проучвания се издава на лица,
които отговарят на изискванията на чл. 150 ЗКН.
(7) Регистрация на издадените разрешения
се води в Министерството на културата и в
НАИМ при БАН.
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Чл. 18. (1) Копия от разрешенията за теренни археологически проучвания служебно
се изпращат до НИНКН, регионалния музей,
районното управление на МВР, общината и
кметството, на чиято територия се намира
недвижимият археологически обект.
(2) Научният ръководител лично представя
разрешението за теренното археологическо
проучване на местните власти преди започване
на работата на терена.
Чл. 19. (1) Съветът за теренни проучвания
дава:
1. експертно становище за даване и отнемане на разрешение за извършване на теренни
археологически проучвания;
2. становища за сключване на международни
договори, свързани с опазването на археологически ценности.
(2) Съветът за теренни проучвания взема
решения въз основа на мнението на секциите
в НАИМ при БАН.
(3) Съветът за теренни проучвания приема
правилник за своята дейност.
Чл. 20. (1) Средства за извършване на редовни и спасителни теренни археологически
проучвания се предвиждат ежегодно със Закона
за държавния бюджет на Република България.
(2) Средства за провеждане на теренни
археологически проучвания могат да бъдат
привлечени и от други източници.
(3) Съветът за теренни проучвания дава
мнение по предложенията за осигуряване на
финансиране на теренни археологически проучвания от държавния бюджет.
(4) Средствата за спасителни теренни проучвания до пълното проучване на терена се
предоставят от възложителя, във връзка с
чиято инвестиционна инициатива се извършва
спасителното проучване.
Чл. 21. (1) Теренното археологическо проучване се провежда под ръководството на един
научен ръководител или на двама съръководители.
(2) Един научен ръководител не може да
провежда по едно и също време повече от едно
теренно археологическо проучване.
(3) Отсъствието на научния ръководител от
обекта по време на теренни археологически
проучвания не може да бъде повече от 3 дни.
В тези случаи отговорностите му се поемат от
заместник научния ръководител.
Чл. 22. Научният ръководител има изключителното право на първа публикация на получените резултати от теренни археологически
проучвания. Правото на първа публикация е
за срок 10 години, който започва да тече от
изтичане срока на разрешението за теренно
археологическо проучване.
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ТЕРЕННА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТ НА
ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
Чл. 23. (1) Теренната документация се изготвя
за всеки вид теренно проучване и следва да
отговаря на съвременните изисквания, установени в археологията.
(2) Теренната документация включва:
1. научен отчет;
2. полеви дневник;
3. графична документация според спецификата и вида на археологическите проучвания;
4. фотодокументация;
5. полева инвентарна книга;
6. регистрационни карти за АИС АКБ съгласно наредбата по чл. 155, ал. 2 ЗКН.
Чл. 24. (1) След завършване на теренните
археологически проучвания за годината научният ръководител предава по опис с протокол
откритите находки за съхранение във фонда на
държавен или общински музей.
(2) В десетгодишен срок от предаването
на находките само научният ръководител има
право да ги ползва за изследване и научно
публикуване.
Чл. 25. (1) Екземпляр от теренната археологическа документация се предава задължително
в Националния архив на теренните археологически проучвания в НАИМ при БАН, НИНКН
и в съответния музей, на чиято територия се
извършва проучването.
(2) Теренната археологическа документация
се предава в Националния архив на теренните
археологически проучвания в НАИМ при БАН
по време на годишните отчети в НАИМ при
БАН.
(3) За срок 10 години след депозирането
є документацията може да се ползва само с
разрешение на научния ръководител.
Чл. 26. (1) Научният ръководител представя на годишната отчетна сесия в НАИМ при
БАН научен отчет и документацията по чл. 25,
ал. 2 за проведеното теренно археологическо
проучване.
(2) Отчетът съдържа информация за методиката и основните характеристики (хронология, вид и граници) на обекта на теренното
археологическо проучване и тяхната първична
интерпретация и се представя с подходящи
съвременни средства за онагледяване.
Чл. 27. Съответната секция на НАИМ при
БАН обсъжда отчета и документацията и дава
оценка за качеството на проведеното теренно
археологическо проучване. Приемането на
отчета е необходимо условие за издаване на
разрешение за бъдещи проучвания.
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п е т а

КОНТРОЛ НА ТЕРЕННИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ
Чл. 28. (1) Националният археологически
институт с музей при БАН координира и чрез
годишните отчетни сесии методически контролира теренните археологически проучвания в
Република България.
(2) Контролът в методическо отношение на
текущите теренни археологически проучвания
се осъществява от контролна теренна комисия
към Съвета за теренни проучвания. Създаването на контролната теренна комисия и нейните
функции се регламентират в правилника за
дейността на Съвета за теренни проучвания.
Чл. 29. Инспекторатът за опазване на
културното наследство в Министерството на
културата осъществява контрол за спазването
на изискванията на Закона за културното наследство и на издадените въз основа на него
актове, свързани с извършване на теренни
археологически проучвания.
Г л а в а

ш е с т а

РЕГИСТРАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Чл. 30. (1) Министерството на културата води
регистър на специалните технически средства.
(2)Регистрираните специални технически
средства се използват за недеструктивно откриване на недвижими и движими археологически
културни ценности на сушата и под водата.
(3) Информацията в регистъра се поддържа
и съхранява на електронен и хартиен носител.
(4) Длъжностните лица, които извършват
дейностите по вписване в регистъра, се определят със заповед на министъра на културата.
Чл. 31. (1) Заявление за вписване в регистъра
могат да подават физически и юридически лица.
(2) Заявлението съдържа:
1. данни за заявителя;
2. данни за лицето, което ще използва
специално техническо средство, и за неговата
квалификация;
3. точно описание и технически характеристики на специалното техническо средство.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. документ, удостоверяващ произхода, придобиването и функционалното предназначение
на специалното техническо средство;
2. копие на документ за квалификация на
лицето по ал. 1, т. 2.
Чл. 32. Въз основа на подаденото заявление
длъжностните лица, оправомощени да водят
регистъра, образуват преписка, която съдържа
заявлението по чл. 31 с приложените към него
документи.
Чл. 33. (1) При установяване на нередовности
или непълноти в подаденото заявление или в
приложените документи се дават указания за
тяхното отстраняване в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
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(2) Заявителят е длъжен да отстрани нередовностите в 3-дневен срок от получаване на
указанията.
(3) При неотстраняване на нередовности
или непълноти в заявлението в срока по ал. 2
производството по вписване се прекратява.
Чл. 34. (1) В 14-дневен срок от подаване
на заявлението длъжностните лица извършват вписването на специалното техническо
средство. За извършеното вписване се издава
удостоверение от министъра на културата или
от оправомощено от него длъжностно лице по
образец съгласно приложение № 1.
(2) При вписване в регистъра всяко специално техническо средство получава регистрационен номер, чиито цифри в последователност
посочват поредността на вписването за целия
регистър и поредността на вписването за съответната календарна година.
Чл. 35. При промяна на вписаните в регистъра обстоятелства, включително и промяната
в собствеността върху специалните технически
средства, се подава заявление в 7-дневен срок
от настъпването на промяна за отразяване на
обстоятелството в регистъра.
Чл. 36. (1) Заличаване на вписано в регистъра
специално техническо средство се извършва при:
1. подаване на молба от заявителя, с която
се иска заличаване на специалното техническо
средство от регистъра, като се посочват причините за това;
2. влязло в сила наказателно постановление,
издадено на заявителя за нарушение на Закона
за културното наследство.
(2) За заличаването на регистрирано специално техническо средство се издава заповед на
министъра на културата или на оправомощено
от него длъжностно лице.
Чл. 37. Регистърът се води по образец съгласно приложение № 2 и съдържа информация за:
1. пореден номер на вписване в регистъра;
2. номер на заявлението;
3. данни на заявителя;
4. описание и технически характеристики
на специалното техническо средство;
5. трите имена и ЕГН на лицето, което ще
използва специалното техническо средство, и
данни за неговата квалификация;
6. удостоверение за вписване;
7.уведомление за прекратяване на производството;
8. заповед за заличаване на вписването.
Чл. 38. (1) Регистърът се води в томове,
страниците на които се номерират, и съдържа
документите от преписката по чл. 32. На корицата на всеки том се отбелязват наименованието
на регистъра и номерът на тома.
(2) Непосредствено след вписването в регистъра върху хартиен носител длъжностното лице
въвежда данните и в електронния еквивалент.
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(3) Допуснатите явни фактически грешки се
поправят служебно. Отбелязването и заличаването се извършват по начин, който не засяга
целостта на информацията за вписаните вече
обстоятелства.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „интегрираната консервация“ е понятието, определено
в § 4, т. 10 от допълнителната разпоредба на
Закона за културното наследство.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 147,
ал. 6 от Закона за културното наследство.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: В. Рашидов
Приложение № 1
към чл. 34, ал. 1
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17
тел.: 02/9400900; факс: 02/9818145; дежурен
тел.: 02/9879551; info@mc.government.bg; www.
mc.government.bg
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../.................. г.
за регистрация на специално техническо
средство
Министерството на културата удостоверява, че
в регистъра на специалните технически средства
е вписано специално техническо средство със
следните характеристики:
..................................................................................
Удостоверението се издава на:
..................................................................................
..................................................................................
(наименование на юридическото лице, трите имена
на физическото лице)
...........................................................................................
Специалното техническо средство ще бъде
използвано от: ........................................................
..................................................................................
(трите имена на лицето)
Правата по регистрацията не се прехвърлят и
преотстъпват.
Специалното техническо средство се използва
само при извършване на теренни археологически
проучвания за периода на издаденото разрешение
и за територията на извършване на проучването.
При промяна на обстоятелствата, при които
е извършена тази регистрация, регистрираният
е длъжен в 7-дневен срок от възникване на обстоятелството да уведоми писмено министъра на
културата.
МИНИСТЪР:.............................
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Приложение № 2
към чл. 37, ал. 1
РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
1

2

3

4

5

6

7

8

Поре- № на НаимеОписание и
Трите имена,
№ на
№ на уведомя- Забеден
заяв- нование/
технически
ЕГН на лицето,
удостоване за прекра- леж№ на ление
трите
характерискоето ще използва спе- верение тяване на произка
вписимена
тики
циалното
за
водството/
ванена зая- на специално- техническо средство, и вписване № на заповед за
то
вителя
то техническо
данни за
заличаване на
средство
неговата квалификация
вписването
2344

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско
отношение и правилата за извършване на
стопански, любителски риболов и аквакултури
в обектите – държавна собственост по чл. 3,
ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съответното разрешително“
се заменят със „съответното удостоверение“.
2. В ал. 7 след думите „стопански улов на
рапани“ се добавя „и миди“, а след думите
„Черно море“ се добавя „и крайморските езера“.
§ 2. Създава се член 6а:
„Чл. 6а. Специално разрешително за улов
на квотиран вид риба се издава на кораб за
календарна година по ред и при условия, утвърдени със заповед на министъра на земеделието
и храните.“
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „риболовен над
зор“ се заменят с „рибарство и контрол“ и в
изречение второ накрая се поставя запетая и
се добавя „а в случаите на чл. 6, ал. 5 – само
в удостоверението“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Стопански риболов на дънни видове
(калкан, морска котка и морска лисица) се
извършва с дънни мрежи с размер на окото
не по-малък от 200 mm.“
2. Създава се алинея 3:
„(3) През периода на забраната по чл. 32
ЗРА не се разрешава уловът на дънните видове
по чл. 9, ал. 1.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стопански риболов на черноморска
бодлива акула се извършва само с парагади.“
§ 6. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
„(3) Забранява се използването на харпун
за улов на калкан.“
§ 7. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя, както следва:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Предназначение на държавните язовири в
рибностопанско отношение
№

Язовир

1

2

Площ
(дка)
3

Категоризация
4

1. Александър
Стамболийски
2. Ахелой

10860 Любителски риболов

3. Батак

22080 Любителски риболов

4. Беглика

970 Любителски риболов

356 Любителски риболов

5. Бели Лом

3450 Любителски риболов

6. Белмекен

4531 Любителски риболов

7. Голям
Беглик
8. Горни
Дъбник
9. Домлян

4126 Любителски риболов
11800 Любителски риболов
1680 Любителски риболов

10. Доспат

22000 Любителски риболов

11. Жребчево

25000 Любителски риболов

12. Ивайловград

15000 Любителски риболов

13. Калин

350 Любителски риболов

14. Карагьол

90 Любителски риболов

15. Кокаляне

300 Любителски риболов

16. Копринка

11200 Любителски риболов

С Т Р.

122

1

ДЪРЖАВЕН
2

17. Кричим
18. Кула
19. Кърджали
20. Малко Шарково
21. Огняново
22. Огоста
23. Панчарево

3

4

790 Любителски риболов
1567 Любителски риболов
16070 Любителски риболов
3900 Любителски риболов
1788 Любителски риболов
23600 Любителски риболов
897 Любителски риболов
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50. Бели брег
51. Белопопци
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4
96 Любителски
риболов
39 Любителски риболов

52. Бенковски

595 Аквакултури

53. Берсин

375 Аквакултури

54. Богатово

310 Аквакултури

55. Божурица

231 Аквакултури

56. Бойка

438 Аквакултури

57. Брягово

963 Любителски риболов

24. Порой

4450 Любителски риболов

25. Пчелина
(Лобош)
26. Пясъчник

5380 Любителски риболов

58. Бя л к л а д е нец
59. Бяла Рада

9920 Любителски риболов

60. Валтата

78 Любителски риболов

27. Рабиша

3246 Любителски риболов

40 Аквакултури

28. Розов кладенец
29. Сопот

3640 Любителски риболов

61. Вас и л Лев ски
62. Виноградец

5350 Любителски риболов

63. Вълчовец

95 Любителски
риболов
351 Аквакултури

30. Студен кладенец
31. Съединение

25600 Любителски риболов

64. Върбешница

278 Аквакултури

2510 Любителски риболов

65. Гарваново

650 Аквакултури

5619 Любителски риболов

66. Генерал
Киселово
67. Гледка

690 Аквакултури

32. Тополница
33. Тошков чарк

254 Любителски риболов

34 Цанков
камък
35. Чаира

3400 Любителски риболов

36. Широка поляна (Кавалтепе)
37. Ястребино
38. Мандра
39. 40-те извора

200 Любителски риболов
4044 Любителски риболов

70. Даскалово 2

66 Любителски риболов

71. Двата чучура

370 Любителски риболов

4800 Любителски риболов
33000 Любителски риболов
489 Любителски риболов

41. Абрит – II

110 Аквакултури

42. Александрово
43. Алино

1300 Любителски риболов

44. Антимово

1037 Любителски риболов

47. Баниска
48. Барган
49. Бегуновци

205 Аквакултури
57 Аквакултури

32 Аквакултури

46. Бакър дере

140 Аквакултури

68. Го р н а Г р а щица
69. Даскалово 1

40. Абрит – I

45. Багренци

1186 Аквакултури

71 Любителски риболов

153 Аквакултури
1101 Стопански
риболов
959 Стопански
риболов
65 Аквакултури
280 Любителски риболов

72. Девец
73. Детелина
74. Дженевра

55 Любителски риболов

40 Аквакултури
106 Аквакултури
50 Любителски риболов

75. Добри дол

300 Аквакултури

76. Д о л н а Д и каня
77. Долна Митрополия
78. Долни
Дъбник
79. Долно Ново
село
80. Дондуково

900 Любителски риболов

81. Доситеево

650 Аквакултури

82. Дренов дол

640 Любителски риболов

83. Дреновец

758 Стопански
риболов
145 Аквакултури

84. Дуванли

112 Аквакултури
342 Аквакултури
80 Аквакултури
165 Аквакултури
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85. Дъбника
86. Езерово
87. Елешница
88. Енево
89. Еница

3

4

1640 Любителски
риболов
680 Аквакултури
1184 Любителски
риболов
170 Любителски
риболов
4428 Любителски риболов

92. Звиница

63 Любителски
риболов
228 Любителски
риболов
105 Аквакултури

93. Звънарци

95 Аквакултури

90. Етрополе
91. Желязковец

94. Златия

340 Аквакултури

95. Извор

800 Любителски
риболов
370 Аквакултури

96. Изворово
97. Изра вн и т ел
Басамака
98. Изра вн и т ел
Белица
99. Изра вн и т ел
Белмкен
100. Изра вн и т ел
Пясъчник
101. Изра вн и т ел
Чатм а дере
102. Кайлъка
103. Каламица
104. Каменец
105. Каменна
чешма
106. Караджа
дере
107. Караисен

120 Аквакултури
120 Аквакултури
29 Любителски
риболов
654 Любителски
риболов
200 Аквакултури
220 Любителски
риболов
420 Аквакултури
1517 Любителски
риболов
237 Аквакултури
67 Любителски
риболов
989 Аквакултури
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119. Красноселци

192 Аквакултури

120. Криво поле

310 Аквакултури

121. Кринец
122. Крушево

51 Аквакултури
1800 Любителски риболов

123. Крушовица

176 Аквакултури

124. Кълново

260 Аквакултури

125. Леново

975 Любителски риболов

126. Липница

112 Аквакултури

127. Ломци

404 Аквакултури

128. Лопушница

327 Аквакултури

129. Мали лаг

173 Аквакултури

130. Малка Мътница
131. Малка Смолница
132. Малчика

134 Аквакултури
124 Аквакултури

133. Мандра

220 Любителски риболов

134. Марков дол
135. Мечка

113 Любителски риболов

46 Любителски риболов
580 Любителски риболов

136. Мишковец

79 Аквакултури

137. Момина сълза
138. Морун

42 Любителски риболов
242 Аквакултури

139. Мър т ва до лина 1
140. Мър т ва до лина 2
141. Найденово

63 Аквакултури

142. Нановица 1

35 Любителски риболов

143. Нановица 2

107 Любителски риболов

144. Негованка

233 Аквакултури

145. Нови пазар 1

302 Аквакултури

146. Нови пазар 2

344 Любителски риболов

37 Аквакултури
75 Аквакултури

108. Карамфил

125 Любителски риболов

109. Кирилово

859 Аквакултури

110. Климент

198 Аквакултури

111. Клисурица

173 Аквакултури

112. Клокотница

390 Аквакултури

148. Овчарица

444 Любителски
риболов
6550 Аквакултури

113. Книжовник

490 Аквакултури

149. Овчарово

226 Аквакултури

150. Овчи кладенец
151. Одринци

260 Любителски риболов

152. Осломе

158 Аквакултури

153. Острог

38 Любителски
риболов
49 Аквакултури

114. Ковачево
115. Ковачица
116. Комарево –
Храброво
117. Крамолин
118. Крапец

1410 Любителски риболов
426 Любителски
риболов
134 Аквакултури
219 Аквакултури
1848 Любителски риболов

147. Овча могила

154. Ошане

863 Любителски риболов
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155. Паисий 2
156. Пампорово

3

4
75 Любителски риболов
216 Любителски риболов

157. Пелик дере

34 Аквакултури

158. Петелово

65 Любителски риболов

ВЕСТНИК
1

2

186. То т л е б ен о в
вал
187. Трапище
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80 Любителски риболов
38 Аквакултури

188. Троян

530 Любителски риболов

189. Трояново
190. Тръбач

550 Стопански
риболов
86 Аквакултури

159. Полетковци

980 Любителски������
рибо�����
лов

160. Поляница

505 Любителски риболов

191. Тръстиково

578 Любителски риболов

192. Филиповци

138 Любителски риболов

161. Правец

366 Аквакултури

193. Фисека

691 Любителски риболов

162. Правище

394 Аквакултури

194. Церковски

1180 Любителски риболов

195. Черковна
(Дъбрава)
196. Чернозем

312 Любителски риболов
460 Аквакултури

197. Чирпан

131 Любителски риболов

198. Ш и ш м а н о в
вал
199. Шумен

548 Любителски риболов

163. Пролеша
164. Пустия

56 Любителски риболов
231 Аквакултури

165. Пчеларово 1

53 Любителски риболов

166. Пчеларово 2

25 Любителски риболов

167. Р я х о в с к и
ливади

139 Аквакултури

168. Света

95 Аквакултури

169. Седлото

24 Аквакултури

170. Сивата вода

175 Аквакултури

171. Синята река

528 Любителски риболов

172. Сираково

200 Аквакултури

173. Скала – 1

403 Аквакултури

174. Скала – 2

50 Аквакултури

175. С к е н д е р
дере

150 Аквакултури

176. Смирненски

462 Любителски риболов

177. Снежина

180 Аквакултури

178. Стойковци

1130 Любителски риболов

179. Сушица

459 Любителски риболов

180. Табакова
чешма

111 Аквакултури

181. Телиш
182. Телиш – 2

2320 Любителски риболов
43 Любителски риболов

183. Темелково

165 Аквакултури

184. Тешел

100 Любителски риболов

185. Токмакли

38 Любителски риболов

200. Ярловци

1050 Любителски риболов
560 Аквакултури

Язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителският риболов е разрешен единствено извън
санитарно-охранителната зона
№

Язовир

1. Асеновец

Площ Категоризация
1100 Любителски риболов

2. Бебреш

736 Любителски риболов

3. Бели Искър

850 Любителски риболов

4. Боровица

482 Забранен за риболов

5. Дяково

2000 Любителски риболов

6. Въча

4970 Любителски риболов

7. Георги
Трайков
(Цонево)

17300 Любителски риболов

8. Искър

30000 Любителски риболов

9. Йовковци
10. Камчия
11. С р е ч е н с к а
бара
12. Студена
13. Тича

5745 Любителски риболов
9601 Любителски риболов
840 Забранен за риболов
1416 Любителски риболов
18700 Любителски риболов

14. Тракиец

8250 Любителски риболов

15. Хр. Сминенски (Янтра)

1054 Любителски риболов

16. Ясна поляна

2317 Любителски риболов “
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§ 8. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се изменя, както следва:
„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
В ЧЕРНО МОРЕ И Р. ДУНАВ
№ ............................./....................... г.
НА: ___________________________________________________________________________
(трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)
снимка Адрес: ___________________________________________________________________________
(постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)
БУЛСТАТ:
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името
и за сметка на титуляря: _____________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
(Личен
(трите имена и адрес)
подпис)
Л.к. № ______________, издадена на
______________ г. от ______________; ЕГН
Свидетелство за правоспособност № ______/ ........................... г. от ____________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 ЗРА)
Номер на риболовен дневник: от стр. _________ до стр. _________ от стр. ____________ до стр. ___________
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:
1. На основание на разрешително за стопански риболов: _________________ 2. За периода: _______________
3. С риболовен кораб:
Външна маркировка и име на кораба
Име на плавателния съд
Знаме №
CFR
Размери:
дълж. __________ шир. ___________
Височина на борда.................газене........

Собственик на кораба (адрес)
или основанието за ползване

Двигател № _________________
Марка ______________________
Мощност ................................................гориво..............................................
Повиквателен сигнал:

Човековместимост (общо):

Навигационно оборудване

Екипаж:
4. Използвани риболовни уреди: (наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото, номера на пломби)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

___________________________________________________________________________________________________________
ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО____________________________________________________
(име и длъжност)
Гр.

Подпис/печат

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОВЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ
СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ПО ЧЛ. 21 ЗРА
№ ............................./....................... г.
НА: ___________________________________________________________________________
(трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)
снимка Адрес: ___________________________________________________________________________
(постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)
БУЛСТАТ:
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името
и за сметка на титуляря: _____________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
(Личен
(трите имена и адрес)
подпис)
Л.к. № ______________, издадена на
______________ г. от ______________; ЕГН
Свидетелство за правоспособност № ______/ ........................... г. от ____________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 ЗРА)
Номер на риболовен дневник: от стр. _________ до стр. _________ от стр. ____________ до стр. ___________
ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:
1. На основание на разрешително за стопански риболов: _________________ 2. За периода: _______________
3. С уред, който е поставен:
Координати по навигационната карта на района:
Основание за ползване на обекта: (Вид документ)
Име на мястото, на което ще
бъде поставен специализираният
уред
Дълбочина на мястото:
__________________________
Дължина на хавлията:
___________________________
Размери на къщата:
_____________________________
_____________________________
Сезонност:
Категория:
4. С риболовен кораб:
Външна маркировка и име на кораба

№ , издаден на от
Документ, удостоверяващ ползваната площ:

№ , издаден на от
Местоположение на обекта (местност, селище,
община, област):

Собственик на кораба (адрес) или
основанието за ползване ________

CFR
Размери:
дълж. _________ шир. ___________
Височина на борда............
газене...........

Двигател № ___________________
Марка
Мощност ......................................................гориво
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Повиквателен сигнал:
Човековместимост (общо):

Навигационно оборудване

Екипаж:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ____________________________________________________
(име и длъжност)
гр.

Подпис/печат
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ВЪВ
ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 2 ЗРА

№ ............................./....................... г.
НА: ___________________________________________________________________________
(трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)
снимка Адрес: ___________________________________________________________________________
(постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)
БУЛСТАТ:
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името
и за сметка на титуляря: _____________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
(Личен
(трите имена и адрес)
подпис)
Л.к. № ______________, издадена на
______________ г. от ______________; ЕГН
Свидетелство за правоспособност № ______/ ........................... г. от ____________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 ЗРА)
Номер на риболовен дневник: от стр. _________ до стр. _________ от стр. ____________ до стр. ___________
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:
1. В рибностопански обект:
Наименование на обекта и разрешените зони:

Основание за ползване на обекта: (Вид документ)

Водна площ на обекта или зоната от него

№ , издаден на от
Документ, удостоверяващ ползваната площ:

Местоположение на обекта (местност, селище,
община, област):

№ , издаден на от
Норми за задължително минимално зарибяване
на обекта:

2. Използвани риболовни уреди: (наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото, номера на пломби)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ____________________________________________________
(име и длъжност)
гр. Подпис/печат

“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 10. Придобитите права за ползване на държавни язовири в рибностопанско отношение до
влизане в сила на наредбата се запазват до изтичането им.
Министър на околната среда и водите: Н. Караджова
За министър на земеделието и храните: Г. Костов

2524
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-37
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ, чл. 19а,
ал. 3 и 4 ППЗСПЗЗ във връзка с протокол № 111
от 21.12.2010 г. на комисията по чл. 19а, ал. 3
ППЗСПЗЗ определям:
1. Дължимото обезщетение на българските
граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на
държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане
на висящите финансови въпроси и развитие на
икономическото сътрудничество между Народна
република България и Кралство Гърция (ДВ,
бр. 7 от 1964 г.), както следва:
Вх. № на
заявлението

Име на собственика по архивни
документи

Дължимо
обезщетение
(за дка)

Местонастаняване

Област Благоевград
Общинска служба по земеделие – гр. Гоце Делчев
94-810/
13.02.2008 г.

наследници на
Мария Андонова
Трангозова

37,000

гр. Гоце
Делчев

Общинска служба по земеделие – Петрич
94-831/
13.02.2008 г.

наследници на
Иван Георгиев
Стоянов

15,000

Петрич

Област Хасково
Общинска служба по земеделие – Тополовград
94-878/
14.02.2008 г.

наследници на
Петко Михалев

38,500

с. Орешник

Общинска служба по земеделие – Свиленград
94-834/
13.02.2008 г.

наследници на
Димитър Стоев
Топалов

36,500

с. Левка

Общинска служба по земеделие – Хасково
94-740/
11.02.2008 г.

наследници на
Стамат Вълков

48,000

с. Маслиново

94-770/
12.02.2008 г.

наследници на
Иван Вълков

55,000

с. Маслиново

2. Посочените общински служби по земеделие
да извършат обезщетяването на правоимащите
лица съгласно чл. 19б, ал. 1 ППЗСПЗЗ, като
възстановените земи заедно със земите за обезщетяване да не надхвърлят размера, определен
в чл. 10, ал. 8 ЗСПЗЗ. За земите над този размер собствениците се обезщетяват с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19а, ал. 9
ППЗСПЗЗ.

При невъзможност обезщетяването да се
извърши със земя в пълен или частичен размер
правоимащите да бъдат обезщетени с поименни
компенсационни бонове съгласно чл. 19, ал. 14
ППЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
2492

За министър: Цв. Димитров

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 38
от 17 януари 2011 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, прието с протокол № 1 от заседание,
проведено на 10.01.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за
реда за обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс и протокол
от изпитване № 200024 от 06.12.2010 г., издаден
от изпитвателен център „Глобал тест“ – София,
установяващи, че дамски обувки – тип „сандал“,
бял и черен цвят, търговска марка „RОSE“, арт.
№ 3273, не отговарят на изискванията на БДС
EN 1811:1998+А1:2008 – относно отделянето на
никел от продукти, предназначени да бъдат в
пряк продължителен контакт с кожата – при
допустимо макс. съдържание от 0,5 мгк/см 2/седм
е установено 0,96 мгк/см 2/седм, поради което
представляват опасност за здравето и безопасността на потребителите, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски
обувки – тип „сандал“, бял и черен цвят, търговска марка „RОSE“, арт. № 3273, с пиктограми,
съгласно които трите основни части на обувките
са изработени от други материали, с каишка,
минаваща през петата и глезена, с метални
елементи, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване 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 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповед
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та с цел да се защити животът и здравето на
гражданите. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният
акт е бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
5. Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
2484
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.07.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
2519

Председател: Д. Лазаров

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 14
от 17 февруари 2011 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 21
март 2011 г., сребърна възпоменателна монета
„Манастирът Зограф“ със следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро с проба 925/1000;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2011;
тираж – 6000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата:
В лявата половина е изобразена емблемата
на Българската народна банка с годината „1879“,
изписана върху лентата. Под емблемата е номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА“, а до
разделителната линия е изписана годината на
емисия „2011“. В полукръг има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.
В дясната половина е изобразена икона на
Св. Георги Зограф, съхранявана в Зографския
манастир в Света гора – Атон.
На обратната страна на монетата е изобразена старинна гравюра от ХІХ век, изобразяваща
сградата на манастира „Св. Георги Зограф“, над
която има надпис в полукръг „МАНАСТИР „СВ.
ГЕОРГИ ЗОГРАФ“.
Автори на художествения проект са Иван
Тодоров и Тодор Тодоров.
2531
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Управител: Ив. Искров

ЗАПОВЕД № РД-18-5
от 7 февруари 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Широка лъка и за селата
Върбово, Кукувица и Сливово, община Смолян,
област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.07.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
2520
ЗАПОВЕД № РД-18-6
от 8 февруари 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Солища и за с. Стикъл, община
Смолян, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.07.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
2521

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № РД-18-4
от 4 февруари 2011 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Гела и за селата Магарджица и
Заевите, община Смолян, област Смолян.

РЕШЕНИЕ № 56
от 27 януари 2011 г.
За проект за ПУП – изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ XVII741, ХХХІІІ-741 и улица по о.т. 109а – 109б, кв. 9,
м.с. Волуяк, район Връбница.

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

С писмо вх. № ГР-94-Л-18 от 03.05.2010 г.
е постъпило заявление за допускане на изработване на изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) от собствениците на
УПИ XVII-741, кв. 9, м.с. Волуяк. Представено
е мотивирано предложение, което е прието от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-109 от 07.12.2010 г.,
т. 6. Със заповед № РД-09-50-557 от 12.04.2010 г.
главния архитект на СО допуска изработване на
ПУП – ИПРЗ, в която са указани условията на
отделите в ДАГ. Внесен е проект за изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за
XVII-741, ХХХІІІ-741 и улица по о.т. 109а – 109б,
кв. 9, м.с. Волуяк, който е обявен на основание
чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Няма постъпили възражения.
Изпълнени са изискванията на отделите при
ДАГ. Проектът е съгласуван с дирекция „Зелена
система“ – 02.11.2010 г. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-109 от
07.12.2010 г., т. 6, с решение, че изпраща проекта
в Столичния общински съвет за одобряване.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ
и в съответствие с чл. 129, ал. 1 ЗУТ органът,
компетентен да одобри проекта за подробен устройствен план, е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, заповед № РД- 09-50-3345 от 29.05.2008 г.
на кмета на Столичната община, чл. 134, ал. 2
във връзка с чл. 1, ал. 1 и чл. 81, ал. 1 ЗУТ и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-109 от 07.12.2010 г.,
т. 6, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м.с. Волуяк, кв. 9, УПИ XVII-741,
ХХХІІІ-741 и улица тупик по о.т. 109а – 109б по
кафявите и зелените линии, цифри, текст и защриховки съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м.с. Волуяк, кв. 9, УПИ XVII-741,
ХХХІІІ-741.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комосия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател: А. Иванов
2506

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1467
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.03.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поме-
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щение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 525,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 550 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2501

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1468
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 301 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.03.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 411,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5500 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 550 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.03.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч.. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
2502

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1471
от 19 ноември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 324 от 21.05.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 05.04.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 4, ж.
к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. Сделката
се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 01.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга, след закупуване на документация.
2503

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1476
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 673 от 29.10.2009 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 6.04.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 2, ж.к. Младост 4, бл. 438, вх. Г(4), ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 86 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

ВЕСТНИК
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2504
РЕШЕНИЕ № 1478
от 3 декември 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 328 от 21.05.
2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.04.2011 г. от 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 1, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 25,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. Сделката
не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.04.2011 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
2505

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-39
от 7 януари 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 130 ЗУТ и
Решение № 708, взето на тридесет и второ редовно заседание с протокол № 32 от 25.11.2009 г.
н а Общ и нс к и я с ъв е т – Ас еновг ра д , АЧОС
№ 3176/10.11.2009 г., АЧОС № 2542/17.12.2007 г.,
АЧОС № 2543/17.12.2007 г., легитимиращи Община Асеновград за собственик на имоти КИ
00702.8.75, КИ 00702.8.76 и КИ 00702.8.273 по
кадастралната карта на Асеновград, Заповед за
изготвяне на ПУП № А-37/13.01.2010 г., решение на
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ЕСУТ, взето с протокол № 1/04.01.2011 г., считам,
че проектът за промяна предназначение на имоти
КИ 00702.8.75, КИ 00702.8.76 и КИ 00702.8.273 по
кадастралната карта на Асеновград за „Разширение на Гробищен парк – с. Боянци“ е допустим.
Налице са условията на чл. 12, ал. 2 и чл. 109,
ал. 1 ЗУТ. Изготвеният проект е съобразен с изискванията на чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и Наредба № 8 за
обем и съдържание на устройствените схеми и
планове, поради което одобрявам: ПУП (ПР)
за промяна предназначението на КИ 00702.8.75,
КИ 00702.8.76 и КИ 00702.8.273 по кадастралната
карта на Асеновград за „Разширение на Гробищен
парк – с. Боянци“, като се образува един нов урегулиран поземлен имот – УПИ 8.75, 8.76, 8.273,
за гробище, съгласно нанесените регулационни
линии и надпис с червен цвят.
Заповедта трябва да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и подлежи
на обжалване относно нейната законосъобразност
в 14-дневен срок от съобщението до страните пред
Административния съд – Пловдив, на основание
чл. 215 ЗУТ.
2522

Кмет: Хр. Грудев

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 3020-6
от 19 – 20 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на община Варна с вх. № РД-11-9302/3 от
04.01.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Кабелно захранване за БКТП 800 kVА 20/0,4 kV от
РОМзК на съществуващ желязорешетъчен стълб
на въздушен електропровод 20 kV, извод „Етър“,
в ПИ 032078 по КВС на землище с. Тополи, община Варна“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
2482

Председател: Н. Апостолов

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 581
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решения на ОЕСУТ, взети
с протокол № 8 от 26.11.2009 г. и протокол № 4
от 06.07.2010 г., Общинският съвет – гр. Девня,
одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ № 20482.132.6, местност Герените, по КК на землище гр. Девня като
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) за обект „Разширение и
модернизация на пречиствателна станция за
отпадъчни води – гр. Девня“.
2483

Председател: В. Койчев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА КАОЛИНОВО
РЕШЕНИЕ № 389
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Каолиново, одобрява изготвения от „Ружица
Уинд“ – ООД, ПУП – ПП за обект „Вятърен
парк „Ружица Уинд“ – ООД, ЕИК 200596837,
подобект – „Трасе на подземни кабели, свързващи 3 ветрогенератора в землищата на с. Долина
и с. Лятно, община Каолиново, с подстанция в
с. Лятно, община Каолиново.
2443

Председател: З. Назиф

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 774
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 ЗМСМА
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 21 от 2010 г. на
ОЕСУТ, т. 9, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско
жилищно строителство за имот 114025, местност
Извора, с. Опицвет, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
2418

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 775
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 ЗМСМА
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 21 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 8, Общинският съвет – гр.
Костинброд, одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот
118021, местност Ровината, с. Опицвет, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
2419

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 776
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 ЗМСМА
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 22 от 2010 г. на
ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
жилищно строителство за имот 323031, местност
Уздровица, с. Голяновци, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
2420

Председател: В. Михайлов
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РЕШЕНИЕ № 777
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 20 ЗМСМА
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 13 от
2010 г. на ОЕСУТ, т. 5, Общинският съвет – гр.
Костинброд, допуска поправка на явна фактическа грешка в предходно свое Решение № 733 от
11.11.2010 г., като вместо думите „имот 063036“
да се чете „имот 064036“.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд по реда на чл. 214 ЗУТ.
2421

Председател: В. Михайлов

ОБЩИНА МИЗИЯ
РЕШЕНИЕ № 562
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията, взето на редовното му заседание
с протокол № 7 от 29.11.2010 г., Общинският съвет – гр. Мизия, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) за промяна на предназначението
на УПИ ХVІІІ, кад. № 192 в кв. 13 по плана на
гр. Мизия и преотреждане на ПИ № 000344 от
КВС в землището на гр. Мизия за гробищен парк.
2523

Председател: Д. Вичева

РЕШЕНИЕ № 563
от 28 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията, взето на редовното му заседание с
протокол № 8 от 20.12.2010 г., Общинският съвет – гр. Мизия, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) за промяна на предназначението
на земеделска земя и изграждане на рибовъдна
ферма за изкуствено отглеждане на есетрови
риби за добив на месо и хайвер в ПИ № 026001,
025001, 025002, 025003, 025004, 025005 и 025006
в местността Долно ливаде в землището на гр.
Мизия и имоти № 084002, 081003, 081007, 081008,
081014 и 081015 в местността Блатото в землището
на с. Сараево.
2545

Председател: Д. Вичева

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 473
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският свет – гр. Омуртаг, одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Водоснабдяване на с. Кестеняво с помпена
станция и напорен тръбопровод от резервоара
на с. Долно Новково до резервоара на помпена
станция с. Кестеняво, община Омуртаг“.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Омуртаг пред Административния
съд – Търговище.
2471

Председател: М. Исмаил

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 148
от 29 декември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Приморско, одобрява проект за ПУП
(ПРЗ) в обхват ПИ № 10731.137.43, 10731.137.44,
10731.137.45, 10731.137.22, 10731.137.30, 10731.501.38,
10731.139.38 по КК на с. Веселие, м. Курията, с цел
урегулиране на УПИ и провеждане на техническа
инфраструктура за ПИ № 137032, 137031, 137030
с идентификатори № 10731.137.43, 10731.137.44 и
10731.137.45 по КК на с. Веселие, както следва:
1. Урегулиране на ПИ с идентификатори
№ 10731.137.43, 10731.137.44 и 10731.137.45 в 13
урегулирани поземлени имота с отреждане за
вилно застрояване с показатели за застрояване: плътност – 40 %, Кинт – 0,8, и височина на
застрояване – 7 м, и един урегулиран поземлен
имот с отреждане за ТП.
2. Провеждане на необходимите улични регулации за достъп до новообразуваните урегулирани
поземлени имоти.
3. Посочените изменения съгласно червените,
сините и черните надписи и линии от приложения проект са неразделна част от това решение.
2472

Председател: Пл. Георгиев

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 889
от 26 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и представеното в общинския съвет от кмета на общината предложение с
вх. № 07-01-6 от 07.01.2011 г. относно одобряване
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за довеждащ канализационен колектор на с. Горник, община Червен бряг, от РШ 09 до
ПСОВ в гр. Червен бряг Общинският съвет – гр.
Червен бряг, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за довеждащ
канализационен колектор на с. Горник, община
Червен бряг, от РШ 09 до ПСОВ в гр. Червен бряг.
Председател: Ив. Иванов
2456
ЗАПОВЕД № РД-11-13
от 10 февруари 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА,
Решение № 889 на Общинския съвет – гр. Червен
бряг, за одобряване на ПУП – ПРЗ, чл. 129, ал. 1
ЗУТ, приключила процедура по чл. 128, ал. 2 ЗУТ
и решение за приемане на плана на Общинския
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експертен съвет по устройство на територията,
записано в протокол № 33 по т. 1, буква „б“, от
заседание, проведено на 20.12.2010 г., нареждам:
Одобрявам изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за довеждащ
канализационен колектор от РШ 09 при границата на с. Горник до пречиствателната станция
за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Червен бряг.
Определят се с парцеларния план (ПП): означеното на плана трасе на довеждащия колектор и
сурвитутът около него – по 3 м от двете му страни.
Неразделна част от одобряването на парцеларния план е балансът на засегнатата територия и
координатният регистър на граничните точки и
чупки на самия колектор и сервитута му.
След влизане в сила на заповедта одобреният
ПУП – ПП да се предаде на поддържащата КВС
фирма за нанасяне на трасето и сервитута на
довеждащия канализационен колектор.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд – Плевен, в 30-дневен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Кмет: Д. Вълов
2472

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 677
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, одобрява проекти за подробен
устройствен план – парцеларни планове за:
– трасе на електропровод СрН 20 kV от проектен
СрН 20 kV до ПИ 011034, минава през поземлени
имоти № 000168, 000157, 009024, 000147, 009028,
000149 и 000151 по КВС на землище с. Стара река,
област Ямбол;
– трасе на електропровод СрН 20 kV, връзка
от проектиран СрН 20 kV от УПИ I-230, кв. 13,
с. Победа, до ел. кабел подстанция „Кабиле“ до
ПИ 22100, минава през поземлени имоти № 000004
и 013380 по КВС на землище с. Победа, област
Ямбол;
– трасе на кабелна линия 20 kV от ел. провод
отклонение „Дражево“ до ПИ 023018, землище
с. Хаджи Димитрово, минава през поземлени
имоти № 000094 и 000106 по КВС на землище
с. Дражево и през поземлени имоти № 000020 и
000622 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово,
област Ямбол;
– трасе на водопровод до ПИ 023018, землище
с. Хаджи Димитрово, минава през поземлени
имоти № 000192 и 000106 по КВС на землище
с. Дражево и през поземлени имоти № 000020 и
000622 по КВС на землище с. Хаджи Димитрово,
област Ямбол;
– трасе на подземен кабел НН 1 kV до ПИ
000155, минава през поземлени имоти № 014725,
000146, 000163 и 000162 по КВС на землище с. Генерал Тошево, област Ямбол;
– трасе на ел. проводно отклонение 1 kV (подземен кабел) за ел. захранване на „Метален навес“
в имот № 043004 през поземлени имоти № 009028,
000149 и 000204 в „Стопански двор“ на с. Стара
река, община „Тунджа“, област Ямбол.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния съд – Ямбол.
Председател: Г. Георгиев
2405

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 532
от 31 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен, област Благоевград, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейната
инфраструктура, представляващ „Строителство и
реконструкция на В и К мрежи и съоръжения“,
с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател: Г. Мисирков
2305
1. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-4 от 04.02.2011 г. на
АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, гр. Козлодуй, за обект:
„Модернизация на шлюз за радиационен контрол
и дезактивация на транспортни средства“ – АЕЦ
„Козлодуй“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано в 14-дневен срок след обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.
2327
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-5 от 04.02.2011 г. на
АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, гр. Козлодуй, за обект:
„Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс“ – АЕЦ „Козлодуй“. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
2328
40. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 54, ал. 1 ЗУТ е издал:
1. разрешение за строеж № РС-7 от 15.02.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ при МРРБ
за „Временни пътни връзки към АМ „Тракия“
при км 200+600 (198+267) за изграждане на АМ
„Тракия“ ЛОТ 2 участък „Стара Загора – Нова
Загора“ от км 210+100 до км 241+900 – основно
трасе, намиращи се в землището на с. Арнаутито,
община Стара Загора;
2. разрешение за строеж № РС-8 от 15.02.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ при МРРБ
за „Временна асфалтова база в поземлени имоти
с № 063001 и № 063002, местност Чилиндеря в
землището на с. Дядово, община Нова Загора, във
връзка със строителството на обект: АМ „Тракия“
ЛОТ 2 участък „Стара Загора – Нова Загора“ от
км 210+100 до км 241+900 – основно трасе.
Разрешенията за строеж могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след обнародването им в „Държавен вестник“ чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
2573
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97. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че
с решение по д. д. № 5/2010 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Благоевград,
Николай Иванов Яновски – адвокат от Адвокатската колегия – Благоевград, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
девет месеца.
2511
96. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 133, ал. 1,
т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 1/2010 на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – Пазарджик, Валерий
Тодоров Давидов – адвокат от Адвокатската колегия – Пазарджик, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от дванадесет месеца.
2510
803. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: факултет „Стопанско
управление“ за: доцент по 05.02.08 приложение на
изчислителната техника в икономиката (информационни технологии) – един със срок 3 месеца;
професори към катедра „Управление на ресурсите
и природоползването“ по: 05.02.18 икономика и
управление по отрасли (икономика и управление
на горското стопанство) – един със срок 2 месеца; 05.02.16 икономика на труда (управление на
човешките ресурси) – един със срок 3 месеца;
факултет „Ветеринарна медицина“ – професор
по 01.06.26 морфология (цитология, хистология
и ембриология) – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от
13 до 16 ч. в канцеларията на ЛТУ – стая № 6,
партер, бул. Климент Охридски 10, София 1756.
2507
5. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“, Свищов, преобявява конкурс за приемане на редовн и
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2010/2011 г. в съответствие с Решение
№ 295 от 2010 г. на МС, както следва:
(брой)
№

Шифър

1
1.
2.

2
05.02.01
05.02.05

3.

05.02.05

4.

05.02.05

5.

05.02.07

Научна специалност

Образователна
и научна степен
„доктор“
редов- задочно
но
3
4
5
Политическа икономия
1
1
Финанси, парично
1
1
обръщение, кредит и
застраховка (финанси)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално и
здравно осигуряване)
Финанси, парично
1
обръщение, кредит и
зас т ра ховк а (зас т раховане)
Счетоводна отчетност,
1
контрол и анализ на
с т опа нск ата дей нос т
(анализ)
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1
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
3
05.02.07 Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на
с т опа нск ата дей нос т
(счетоводство)
05.02.07 Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на
с т опа нск ата дей нос т
(контрол)
05.02.08 Приложение на изчислителната тех ника в
икономиката
05.02.10 Световно стопанство
и МИО
05.02.18 Икономика и управление (търговия)
05.02.18 Икономика и управление (индустрия)
05.02.20 Социално управление
05.02.26 Маркетинг
ОБЩО:
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1

1
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-

-

1

1
7

1
6

Кандидатите подават следните документи: 1.
заявление; 2. автобиография; 3. диплома за висше
образование (образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея)
или нотариално заверено копие; 4. документ,
удостоверяващ платена такса за участ ие в кандидатдокторантски конкурси. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, офис
„Докторантура и научни съвети“, тел: 0631/66-362.
2463
11. – Община Девня на основание чл. 150,
ал. 8 във връзка с чл. 130, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че с разрешение за
строеж № 2 от 28.01.2011 г. на главния архитект на
Община Девня е позволено изграждането на обект:
„Разширение и модернизация на пречиствателна
станция за отпадъчни води – гр. Девня“ в УПИ
20482.132.6 – за пречиствателна станция съгласно ПУП – ПРЗ, явяващ се част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива по чл. 150
ЗУТ, одобрен с Решение № 581 от 28.01.2011 г. на
Общинския съвет – гр . Девня.
2478
6. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена
и внесена за одобрение специализирана плансхема за трасе на линеен обект: „Кабелно трасе
за интернет мрежа в Димитровград по ул. Цар
Борис І, ул. Лайпциг, бул. Димитър Благоев, ул.
Първи май, ул. Захари Стоянов в кв. Каменец,
ул. Захари Зограф в кв. Каменец до ул. Велико
Търново в кв. Марийно, кв. Марийно – кв. Вулкан, кв. Васил Левски, кв. Славянски, кв. Простор, кв. Раковски, кв. Каменец, кв. Вулкан – кв.
Черноконево. Проектът е на разположение всеки
присъствен ден в общината, ет. 7, стая 76. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2475
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18. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфрастуктура (трасе
за кабелно захранване на средно напрежение)
за захранване на УПИ 224031, 224032, 224033,
224034, 224035, 224036, 224037, 224038, 224039,
224040, 224046, 224049, 224050, 224057, 224058,
224059, 224060, 224061, 224062 – производство
на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници в м. Авлан тарла в землището на с.
Христо Даново. Проектът предвижда трасето
да мине през ПИ № 224030, № 224052 – полски
пътища – публична общинска собственост, ПИ
№ 12 – изоставени ниви – частна общинска собственост, ПИ № 65 – пасища с храсти – частна
общинска собственост, и ПИ № 78 – обществени
организации – НЕК. Проектът е изложен за разглеждане в стая 203 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2474
10. – Община Попово, област Търговище,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – план-схема и парцеларен план за водоснабдяване и канализация на гр. Попово.
Трасетата преминават през имоти с идентификатори 57649.503.308, 57649.503.310, 57649.503.327,
57649.503.3518, 57649.503.1854, 57649.503.3669,
57649.503.3671, 57649.503.3351, 57649.503.1943,
57649.503.1944, 57649.503.3243, 57649.503.3239,
57649.503.3243, 57649.503.1963, 57649.67.17, 57649.72.23,
57649.66.18 и 57649.60.2 по кадастралната карта
на гр. Попово. Проектът е изложен в сградата
на общината, ет. 3, стая 305, и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 8 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Попово.
2477
7. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на трасе
на подземен електропровод 20 kV за присъединяване на когенератор в поземлен имот 67338.709.4,
землище кв. Речица, Сливен. Трасето преминава
през имот 67338.872.98, местност Еньова ада в
същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2509
25. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план (ПУП), план
за регулация за частично изменение на регулационен план (ПР за ЧИРП), като е изработена
нова улична регулация на уличната мрежа на
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с. Гумощник и с. Старо село, община Троян, както и надлъжни и напречни профили на улиците,
схема за вертикално планиране и цифров модел
на регулационните планове съгласно изискванията
на ЗУТ, ЗКИР, Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони, Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове с приложенията, Наредба
№ 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралните карти и регистри
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
е изложен за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30.
2473
2. – Община Шумен на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен планът на новообразуваните имоти
на м. Под манастира в землището на гр. Шумен
за поземлени имоти 650.462, 650.463 и 650.655.
Планът е изложен в сградата на общината на
ет. 3 – дирекция „Устройство на територията“,
стая 330. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана до
кмета на общината.
2476
26. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен
план (план за регулация) за УПИ ІІ-220, V-216,
VІІІ-216, ІV-217, ІІІ-218, VІІ-219 и І-219 в квартал
18 и УПИ V-415, VІ-415, VІІ-415, VІІІ-415, ХV-414
и ХІV-414 в квартал 38 по ПУП на с. Крумово,
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните
лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2479
1. – Община с. Кайнарджа, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 128,
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Преносен
газопровод високо налягане и АГРС Силистра“
през имоти по КВС на с. Каменци, с. Средище, с. Стрелково, с. Господиново, с. Войново,
община Кайнарджа, област Силистра, съгласно
приложения ПУП – парцеларен план. Проектът
на ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Кайнарджа. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
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и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2508
51. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ обявява,
че е изработен проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) – с. Билка, и план за регулация и
застрояване (ПРЗ) в териториален обхват – кв.
№ 19 и 20А, община Руен, област Бургас. Същият
е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен
с административен адрес: с. Руен 8540, община
Руен, област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят своите писмени искания, предложения и възражения по проекта за изменение на
действащ ПУП до общинската администрация.
2480
52. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ обявява,
че е изработен проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) – и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) – с. Добромир в териториален обхват – кв.
№ 22, 24, 25 и 26, община Руен, област Бургас.
Същият е изложен в стая № 23 в сградата на
Община Руен с административен адрес: с. Руен
8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи
май 18. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени
искания, предложения и възражения по проекта
за изменение на действащ ПУП до общинската
администрация.
2481

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба с изх. № 06-04-8 от 31.01.2011 г. на
Областния управител на област Благоевград, с
която на основание чл. 32, ал. 2 ЗА и чл. 185, ал. 2
и сл. АПК във връзка с чл. 45, ал. 3 ЗМСМА е
оспорил чл. 23, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Хаджидимово, приета с Решение № 140 от протокол
№ 11 от 10.10.2008 г. на ОбС – гр. Хаджидимово,
допълнена с Решение № 151 по протокол № 12 от
17.11.2008 г. и Решение № 220 по протокол № 17
от 22.04.2009 г., в Административния съд – Благоевград е образувано адм. д. № 89/2011, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
08.04.2011 г. от 11,30 ч.
2499
Административният съд – Варна, на основание чл. 194 АПК съобщава, че с решение № 2595
от 16.ХІІ.2010 г. по адм.д. № 1454/2010 е отменено
решение № 2133-7 от 24.ІІІ.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, обективирано в протокол № 21
от 24.ІІІ.2010 г., с което са приети изменения
в Наредбата за условията за установяване на
жилищни нужди на гражданите, настаняване и
продажба на общински жилища в частта, с която
е изменен чл. 4, ал. 3 от същата наредба относно
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изискването за предоставяне на „удостоверение от
НАП за декларирани имоти“, като оспорването
е отхвърлено в останалата му част.
2462
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Областния
управител с административен център гр. Силистра, с която е оспорена т. 1 на Решение № 345
по протокол № 41 от 27.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Главиница, с което се определя годишният размер на такса битови отпадъци, и по
нея е образувано административно дело № 29 по
описа на Административния съд – Силистра, за
2011 г., насрочено за 23.03.2011 г. в 11 ч.
2444
Районният съд – гр. Дулово, гражданска колегия, призовава Йълмаз Ердьонмез, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 28.04.2011 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 828/2010, заведено от
Елисавета В. Калчева, за развод по чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2458
Мездренският районен съд, 2 гр. състав, съобщава на Лука Рапони, гражданин на Република
Италия, роден на 10.09.1968 г. в гр. Фолиньо,
Италия, че срещу него е заведено дело за развод
от Стефка Василева Тръпчева и следва да се яви
в канцеларията на съда за връчване на книжата
по делото в двуседмичен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“.
2498
Районният съд – Нови пазар, гражданска колегия, І състав, призовава Айше Сюлейманова Салиева, гражданка на Република Турция, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 11.03.2011 г. в 10 ч. като
ответница по гр. д. № 1382/2010, заведено от Роза
С. Апостолова, за делба. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2461
Разградският районен съд призовава Ерол
Четин, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 05.04.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 2394/2010, заведено от Денка Ганчева Григорова, по чл. 87, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2460
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 87 състав, уведомява Мохамад Гази
А лмаарау и, г ра ж данин на Сири я, роден на
01.06.1978 г., че има качеството на ответник по
гр. д. № 11569/2010 по описа на СРС, ІІІ гр. отд.,
87 състав, образувано по предявен от Мария Георгиева Кътева-Алмаарауи от София, ж. к. Сухата
река, ул. Железни врата 14, вх. 1, ет. 1, ап. 8, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр.
отд., за връчване на книжата по делото.
2496
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 86 състав, призовава Жонатан Давид
Франк Ок, роден на 30.07.1978 г., гражданин на
Франция, без адрес, да се яви в съда на 14.04.2011 г.

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 3498/2009,
заведено от Диана Рангелова Рангелова, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2497
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 92 състав, уведомява Ренос Рембуцикас,
гражданин на Република Гърция, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него е заведено гр.д. № 14309/2010
по описа на СРС, ІІІ ГО, от Катерина Благоева
Йорданова и че в деловодството на съда на адрес София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародване на
уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяването на Ренос Рембуцикас или на упълномощено
от него лице в двуседмичния срок съдът ще му
назначи особен представител.
2459
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4401 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 661/2005 вписа
промени за „Детски свят“ – ООД: вписа промяна
в представителството на дружеството, което ще
се представлява и управлява от Динко Илиев
Терзиев и Силвия Георгиева Терзиева заедно и
поотделно; вписва прилагането на заверено копие
от изменения дружествен договор.
9673
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4581 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1146/2004 вписа промени за „Есео инженеринг“ – ООД: вписа
като съдружник Янка Ганчева Драгиева; вписа
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Стефан Славов Андонов;
дружеството ще се представлява и управлява от
Радослав Иванов Нанев, Георги Славчев Георгиев
и Янка Ганчева Драгиева заедно и поотделно;
вписва прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.
9674
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 994/2006 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Иван Кунев“, Стара Загора, представляван
от Иван Кунев Стойков, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Ванко – 96“ – ЕООД, Стара Загора.
9675
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4576 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1586 /2003 вписа промени за „Зара – 997“ – ЕООД: премества
седалището и адрес на управление в Лом, област
Монтана, ул. Бор 8.
9676
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 19.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1159/2002 допуска прилагането в търговския регистър на проверените
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и приети годишни финансови отчети за 2004,
2005 и 2006 г. на „Булметал трейдинг“ – ООД,
гр. Гурково.
9677
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4210 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 2637/94 вписа
промени за „Хранителна търговия“ – ООД: вписа
като съдружник Павлин Владимиров Филипов;
вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписва прилагането на заверено копие от изменения
дружествен договор.
9678
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4562 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1445/2006
вписа промени за „Логус“ – ООД: премества
адреса на управление в Стара Загора, кв. Три
чучура, бл. 41, вх. О, ет. 5, ап. 36; вписа като
съдружник Христо Николаев Христов; вписа
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Нели Колева Желязкова;
дружеството ще се представлява и управлява
от Михаил Генчев Желев и Христо Николаев
Христов; вписва прилагането на заверено копие
от изменения дружествен договор.
9679
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 4559 от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 531/2002 вписа
промени за „Братя Лилови“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в гр. Китен,
ул. Петрова нива 11; вписва прилагането на заверено копие от изменения дружествен договор.
9680
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2978
от 28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1070/2005 вписа промени за „Ес Ем ентъртеймънт“ – ЕООД: вписва
промяна в седалището и адреса на управление от
гр. Елхово, ул. Пирот 25, на с. Новосел, община
Шумен, област Шумен, ул. Георги Димитров 50.
9681
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2961 от
28.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 443/2007 вписа промени
за „Омега инвест“ – ЕООД: вписва промяна в
седалището и адреса на управление от гр. Елхово,
ул. Александър Стамболийски 83, на София, кв.
Бояна, ул. 771 № 12.
9682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20004/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гео Марин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, кв. Манастирски ливади, ул. Боянски водопад 104, бл. 5,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: проучвания и
експертни оценки в областта на околната среда
(ОВОС, комплексни разрешителни, одити и
пр.), търсене, проучване и оценка на находища
на подземни богатства, консултантски дейности
за минната и нефтодобивната промишленост,
консултантски дейности по търсене, проучване,
оценка, добив и преработка на индустриални
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минерали, инженерогеоложки (геотехнически)
проучвания и проучвания, свързани с оценка на
геоложката опасност, и консултантски дейности
в областта на инженерната геология, хидрогео
ложки проучвания и консултантски дейности,
специализирани разработки в областта на гео
логията, минералните ресурси и екологията с
приложение на ГИС, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валентин Миланов
Георгиев, който го управлява и представлява.
9010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20185/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „ВСНинов
консулт и Ко“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, кв. Зона Б-5, бл. 11, вх. Б,
ет. 15, ап. 151, с предмет на дейност: вътрешнои външноикономическа дейност, вкл. вътрешна,
вътрешнообщностна и международна търговия
с всякакви промишлени и хранителни стоки,
лекарствени продукти и добавки към храненето,
регистрация на лекарствени и хомеопатични
продукти и добавки към храненето, управленски
услуги по клинични изпитвания на лекарствени
продукти при хора, финансови, транспортни и
спедиционни сделки, посредничество и представителство на българск и и чу ж дест ранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, консултантска, информационна и управленска дейност, вкл. управление на проекти,
счетоводство и финансов мениджмънт, всякаква
реклама, издателство, преводи, вкл. официални
преводи и легализация на документи, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон
и/или пряко получаване на съответните, уредени
с нормативни актове, разрешения. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Владислав Стоянов Нинов, Атанас
Илиев Атанасов и Андрей Владиславов Нинов
и се управлява от Владислав Стоянов Нинов и
се представлява от Владислав Стоянов Нинов
и Галя Атанасова Събева заедно и поотделно.
9011
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 15002/2007 вписва промени за „Хелена груп инвестмънт“ – ООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Феличе
Буонанно на „АИБА компани“ – АД; заличава
като съдружник Феличе Буонанно; вписва като
съдружник „АИБА компани“ – А Д, А лбания
(рег. под № J 61818528J в гр. Тирана); допълва
предмета на дейност със: „производствена и търговска дейност с всякакви продукти от селското
стопанство и животновъдството, в т. ч. и вносизнос, всякаква дейност, свързана с дърводобив,
дървообработване и дървопреработване, както и
предоставяне на услуги, свързани с тази дейност“;
вписва нов дружествен договор.
9012
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20342/2007 вписа в търговсксия регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Боби Г 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ул.
Несебър 34, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, производство, внос и износ на стоки, услуги,
транспортна и туристическа дейност и всякакви
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Борис Грозданов Тодоров, който го
управлява и представлява.
9013
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 20666/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Макс консулт България“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ж.к. Изток, ул. Николай Островски 6, с предмет
на дейност: покупка, продажба, наемане или
отдаване под наем на недвижими имоти, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти – собствени или на трети лица, консултантска дейност
и експертни оценки, строителство, проектиране,
проучване и реконструкция на сгради и други
съоръжения, проучвателни, проектантски, контролни, строителни, надзорни, консултантски
дейности и маркетинг, вкл. счетоводни услуги,
социологически проучвания, възлагане и извършване на анализи, ремонтно-сервизна дейност и
услуги, разработка, създаване и реализация на
авангардни технологии, съобразени с държавните
изисквания и международните стандарти, ноу-хау,
авторски произведения, промишлени образци и
други обекти на интелектуалната собственост,
туристическа дейност и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, фризьорски услуги, разкриване
и експлоатация на увеселителни заведения (без
хазарт), покупки на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, сделки, реекспорт, бартер, търговско
представителство и посредничество, митническо
агентство, комисионни, складови сделки, лизинг,
транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, информационни, продуцентски и рекламни услуги, търговска дейност
в страната и в чужбина във всички разрешени
със закон форми и с всякакви разрешени стоки,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, инженерингова,
маркетингова дейност, антиквариат и търговия
с произведения на изкуството, производство и
реализация на изделия в областта на фотографията, изобразителното и приложното изкуство,
машиностроенето и други области на промишлеността и селското стопанство, търговия с
автостъкла и резервни части за МПС, пътна
помощ, търговия с петролни продукти и транспортни средства, търговия с алкохол и цигари,
импресарска, издателска и дистрибуторска дейност, предпечатна подготовка, рекламна дейност
(без кино и печат) и всякаква друга дейност, за
която няма изрична законова забрана и която
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подпомага или улеснява осъществяването на
предмета на дейност, дружеството ще има и
участие в други дружества от всякакъв вид и
предмет на дейност чрез придобиване на акции
и дялове от тях, участие в управлението на други
дружества чрез придобиване на акции или дялове
от капитала им, даващи право на глас, или чрез
сключване на специални споразумения в този
смисъл. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 100 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка
една, с едноличен собственик на капитала „Макс
консулт.БГ“ – ООД, със съвет на директорите в
състав: Николай Георгиев Вълков – председател
и изпълнителен директор, Любомир Любомиров
Доцев и Десислава Любомирова Вълкова, и се
представлява от изпълнителния директор Николай Георгиев Вълков.
9014
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20519/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Компютърнет
консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, бул. Патриарх Евтимий 45, ет. 3, с
предмет на дейност: консутантска и посредническа
дейност, обучение, организиране на изложения,
рекламна дейност, маркетинг, посредничество,
агентство и представителство в страната и в
чужбина, търговия на едро и дребно, транспорт,
вътрешно- и външнотърговска дейност, информационни услуги, сервизна дейност, софтуерни
продукти, търговия с електронна и компютърна
техника, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Антоанета
Иванова Антова, Евгени Валериев Антов, Петко
Тодоров Тричков, Агоп Едуард Каспарян и Садък
Ерол Халил и се управлява и представлява от
Агоп Едуард Каспарян.
9015
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20503/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ти
Ем консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, кв. Драгалевци, ул. Нарцис
49, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки и управление на недвижими имоти, комисионерство и посредничество, търговско представителство, консултантски услуги, покупка на
стоки с цел продажба, производство и продажба
на стоки, транспортна, спедиторска, рекламна и
маркетингова дейност, ресторантьорство, внос
и износ на стоки (след издаване на лицензии и
разрешителни за осъществяване на някоя от посочените дейности, в случай че и когато се изисква
от закона), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Тихомир Георгиеив Кралев, който
го управлява и представлява.
9016
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20431/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Винада“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 98В, вх. Б,
ап. 52, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и други дейности и сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
Надежда Николова Урдова, Даниела Радкова
Колова и Витка Кирилова Божилова, които го
управляват и представляват заедно и поотдено.
9017
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20387/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рес технолъджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Княз Борис I № 213,
с предмет на дейност: проектиране, производство,
доставка и монтаж на системи за производство
на енергия от възобновяеми и конвенционални
източници и продажба на енергия от възобновяеми
и конвенционални източници, инженерингова
дейност, строително-монтажни дейности, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капиал 5000 лв., със съдружници
Красимир Георгиев Рунчев и „Проект строй
консулт“ – ООД, и се управлява и представлява
от Асен Николов Шапкаров.
9018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 15286/2007 вписва промени
за „Ротем груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 28
дружествени дяла от Антъни Херцел Месика на
Ели Езрахи и на 63 дружествени дяла от Ронен
Аврам Ротем Рочес на Ели Езрахи; вписва като
съдружник и управител Ели Езрахи; заличава като
управител Ронен Аврам Ротем Рочес; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 28, ет. 3;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Ели Езрахи.
9019
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20141/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Протек 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1, бл. 3А, ет. 4, ап. 21, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, информационни, административни и
консултантски услуги, производство на стоки и
услуги с цел продажба, изграждане и експлоатация на търговски обекти, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефан Вълчев Кралчев,
който го управлява и представлява.
9020
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
19613/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сталко – БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Уйлям Гладстон 38, ет. 3, ап. 4, с
предмет на дейност: производство, обработка и
преработка на метали, търговия със строителни
материали, придобиване, продажба и всякакви
други сделки с движимо и недвижимо имущество,
производство, придобиване, продажба, наемане и
пренаемане, търговия, внос и износ на всякакви
стоки, незабранени със закон, сделки с права на
индустриалната собственост, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество,
спедиторски и транспортни услуги, лицензионни
сделки, лизинг, туристически, рекламни, информационни или други услуги, както и всякакви
други сделки и дейности, незабранени със закон
(дейностите, за които е необходим лиценз за
осъществяването им, ще бъдат извършвани след
получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Христакос Николаос Касмеридис и Николаос
Касмеридис, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
9021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19401/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Д-р
Теодора Домусчиева – Дентис – Амбулатория за
първична медицинска помощ – индивидуална
практика за първична медицинска помощ – дентална“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 10,
вх. Б, с предмет на дейност: дентална диагностика,
лечение, консултации, профилактика, рехабилитация и наблюдение на болни, предписване на
лабораторни и други изследвания, извършване на
дентални дейности и манипулации под медицински контрол и отговорност, предписване на лекарства и дентални пособия, наблюдение и оказване
на детална помощ при бременност и майчинство,
дейности по здравна промоция и профилактика,
ранно откриване на дентални заболявания, вкл.
профилактика, издаване на документи, свързани
с изброените дейности, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, търговски
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сделки само за нуждите на осъществяваните дентални дейности и за обслужване на пациентите.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Теодора Петкова Домусчиева, която го управлява
и представлява.
9022
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19534/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кей
енд Ейч аркитекчър“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Илинден“,
ж.к. Захарна фабрика, бл. 31, вх. Б, ет. 3, ап. 12,
с предмет на дейност: вътрешно и външно офор
мление на сгради и помещения, обзавеждане,
строителство, хотелиерство, посредничество,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви
други търговски дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Атанасова Айгърова, която го
управлява и представлява.
9023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 23271/93 вписва промени
за „Кнауф България“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 15 505 200 лв. на
35 063 500 лв.; вписва промени в учредителния акт.
9024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 23271/93 вписва промени
за „Кнауф България“ – ЕООД: заличава като
прокурист Ингрид Янкер; вписва като управител
Ингрид Янкер.
9025
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 14809/94 вписва промени
за „Стаскомерс – инвест“ – ООД: вписва прехвърляне на 3 дружествени дяла от Драгомир
Ненков Гатев на „Мей Инженеринг“ – ООД, и
2 дружествени дяла от Драгомир Ненков Гатев
на „Стела Турс“ – ООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ул. Лайош Кошут 22, вх. А, ет. 3, ап. 5;
вписва нов дружествен договор.
9026
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 7251/95 вписва заличаването на „Застрахователно дружество „Гранит – пожар“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Цар Симеон 25, ет. 3.
9027
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 13459/96 вписва промени за „Холдинг
Пътища“ – А Д: вписва нов устав, приет на
общото събрание на акционерите, проведено
на 11.XII.2007 г.; вписва промяна в системата
на управление от едностепенна в двустепенна;
вписва промяна в номиналната стойност на
акциите на дружеството от 25 лв. всяка на 1 лв.
всяка и пропорционално увеличаване на техния брой на 432 000 бр. при запазване размера
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на капитала; заличава членовете на съвета на
директорите; вписва надзорен съвет в състав:
председател – Васил Крумов Божков; зам.-председател – „Нове – АД – холдинг“ – АД, представлявано от Димитър Георгиев Гьошев, и Йоана
Христова Чолакова; вписва управителен съвет в
състав: председател – Орлин Георгиев Хаджиянков, зам.-председател – Филип Петров Стоянов,
Иван Янков Иванов, Тони Петров Петров и
Антоанета Стоянова Орманджиева-Рачева; дружеството ще се представлява от изпълнителните
директори Орлин Георгиев Хаджиянков и Филип
Петров Стоянов заедно и поотделно.
9028
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 14556/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „София мед“ – АД.
9029
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 6584/97 вписва промени за
„Стройконсулт“ – ООД: заличава като съдружници „Примиъм Асет Мениджмънт“ – ООД, САЩ,
Невада, и Борислав Ангелов Малинов; вписва
прехвърляне на 49 дружествени дяла от „Примиъм
Асет Мениджмънт“ – ООД, на „Норд“ – ООД,
и 1 дружествен дял от Борислав Ангелов Малинов на „Норд“ – ООД; дружеството продължава
дейност та си като „Ст ройконсулт“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Норд“ – ООД (рег. по ф.д. № 8478/95 по описа
на СГС); дружеството ще се управлява и представлява от Борислав Ангелов Малинов; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
9030
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 7586/97 вписва промени
за „Кариком“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Лидия Тодорова Тодорова; вписва
като съдружник и управител Мария Василева
Колева; вписва прехвърляне на 170 дружествени
дяла от Лидия Тодорова Тодорова на Мария Василева Колева; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Витоша“, кв.
Княжево, ул. Дивна 5А; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Васил
Колев Василев и Мария Василева Колева заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
9031
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 20156/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Мери – голд“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ул.
Братя Миладинови 25, с предмет на дейност:
вътрешнотърговски сделки с благородни метали
и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от
благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на благородни метали и скъпоценни камъни
от местно производство и от ишлеме, външна и
вътрешна търговия с всякакви стоки и услуги,
хотелиерство, ресторантьорство, международен
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и вътрешен туризъм, подготовка, организиране и
обслужване на тържества и коктейли, кетъринг,
международен и вътрешен туризъм, транспорт
и спедиция, строителство, експлоатация и управление на туристически и други обекти за
обществено хранене и развлечение, представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
консултантска, комисионна, предприемаческа,
рекламна (без кино и печат), информационна и
маркетингова дейност, както и всякаква друга
дейност със стоки и услуги, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Веска Ангелова
Николова и Дженгиз Орхан и се управлява и
представлява от Веска Ангелова Николова.
9032
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19932/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оптима хидравлика“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Панчарево“,
с. Казичене, ул. Апостол Ламбов 6, с предмет
на дейност: ремонт на хидравлични системи,
транспортна, спедиторска и комисионна дейност
и консултантски услуги, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, производствена, складова
и лизингова дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Стоянов Георгиев,
който го управлява и представлява.
9033
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17949/2007 вписа промяна за „Инкобул“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от Ботевград, в София, район
„Младост“, ж.к. Младост, бл. 373, вх. 4, ап. 2.
9034
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16934/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Трейдстил“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 27,
вх. Г, ап. 49, с предмет на дейност: производство,
вътрешна и външна търговия с промишлени и
хранителни стоки, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми, изкупуване, преработка и продажба на
отломки и отпадъци от черни и цветни метали,
хотелиерство и ресторантьорство, както и всякаква стопанска дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Десислава Илиянова
Петкова и Силвия Кръстева Комитова, която го
управлява и представлява.
9035
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 19685/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„БС пропъртис“ – ЕАД, образувано чрез отделяне
от „Балканстрой“ – АД, със седалище и адрес на

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

управление София, район „Красно село“, ул. Доспат
2, с предмет на дейност: придобиване, управление,
експлоатация и разпореждане с недвижими имоти,
предприемачество, посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, консултантска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с номинална стойност 1 лв.
всяка една, с едноличен собственик на капитала
„Балканстрой“ – АД, със съвет на директорите
в състав: Николай Георгиев Калоянов, Костадин
Георгиев Калоянов – председател, и Йордан Иванов Каназирев, и се управлява и представлява
от изпълнителните директори Николай Георгиев
Калоянов, Костадин Георгиев Калоянов и Йордан
Иванов Каназирев заедно и поотдено.
9148
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19328/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
айдиас корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 4, бл. 445, вх. А, ет. 2, ап. 8, с предмет
на дейност: рекламна дейност, посредничество
на местни и/или чуждестранни физически и/или
юридически лица, консултантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска,
туристическа и агентска дейност, производство,
външна и вътрешна търговия, транспортна и
спедиторска дейност, отдаване на автомобили
под наем, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георги Николаев Виденов, който го
управлява и представлява.
9149
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 8049/2007 вписва промени
за „Пипин“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Милен Маринов Кутински
на Николай Валериев Антонов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Милен Маринов Кутински; вписва като едноличен собственик на капитала Николай Валериев
Антонов; премества седалището и адреса на управление в София, район „Средец“, ул. Генерал
Гурко 72; дружеството ще се управлява и представлява от Николай Валериев Антонов; вписва
нов учредителен акт.
9150
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19344/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консорциум
Сити Маг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Костур
4, с предмет на дейност: консултантска дейност
в областта на медиите, маркетинг и рекламна
дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство на чуждестранни фирми
в България, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Сити Марк“ – ООД, и „Маг – бил-
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борд“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от Красимир Стефанов Бочев и Христо Георгиев
Киров заедно и поотделно.
9151
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19451/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инкаунтър“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. 593 № 2,
вх. Г, ет. 4, ап. 23, с предмет на дейност: консултантски услуги и посредничество в областта на
човешките ресурси, вкл. подбор на професионални
кадри, организиране и провеждане на обучения,
тренинги, квалификационни и преквалификационни курсове и др., консултантски, маркетингови
и други услуги, рекламна, издателска, импресарска дейност, покупко-продажба и други сделки
със стоки и услуги, производство, покупка и
преработка на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, всякаква
търговска дейност, незабранена със закон, а когато
по закон е необходимо разрешение за извършване
на определени сделки – след получаването му.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ивайло Недков Илиев, който го управлява и
представлява.
9152
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18037/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Билд инженеринг
КМГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Ситняково 23, стая
319, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и ресторантьорство, комисионни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредничество в сделки
с недвижими имоти и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Михаил Иванов Марков, Георги Костадинов
Люцканов и Калин Миланов Горанов, които го
управляват и представляват само заедно.
9153
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20222/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Центел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Братя
Миладинови 12, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно, внос и износ на стоки, производство, търговия с битови и строителни материали,
посредничество на български и чуждестранни
лица, мениджмънт на дружества, всякакви услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Давид Леон Леви, който го управлява
и представлява.
9154
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 224/91 вписва промени
за „Хип Ком“ – ЕООД: премества адреса на
управление в София, район „Изгрев“, бул. Г.
М. Димитров, бл. 60, вх. В, ет. 3, ап. 53; вписва
промяна в учредителния акт на дружеството.
9155
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19333/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аззурра“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Париж
7, ет. 8, ап. 18, с предмет на дейност: вътрешен
дизайн и прода жба на оборудване за дома,
търговия и инвестиции с недвижими имоти,
строителство на жилищни и смесени сгради и
съоръжения за обществено обслужване, отделни
видове строителни и монтажни работи, търговия
със строителни материали, финансово-счетоводни
услуги, финансов мениджмънт, икономически,
финансов и данъчен консулт, търговия, издателска,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, търговия с
нефтопродукти, продукти на нефтохимията и
гориво-смазочни материали, вътрешна и външна
търговия, реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство, вътрешен и международен туризъм, дизайн, бутикови стоки, модни
изделия, услуги, търговия с черни, цветни и други
метали в съответствие с изискванията на законодателството, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, откриване и стопанисване обекти за хранене и развлечение, търговия
с тютюневи изделия, вино и спиртни напитки,
търговия с хранителни продукти, на други стоки
и вещи с цел препродажба в първоначален или
обработен вид, производство с цел продажба на
всякакви стоки от промишлен и хранителен вид,
външна и вътрешна търговия, в т. ч. внос и износ,
импресарска, рекламна, авторска, продуцентска и
издателска дейност, изпълнително продуцентство,
производство и търговия с музикални стоки и
продукти, разрешени със закон, звукозаписи и
видеозаписи с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, представителство, концертна
дейност, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
и всякаква търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Луиджи Цуин, който го управлява и представлява.
9156
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19560/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интелиджънт хоум сълюшънс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Илинден“,
ж.к. Света Троица, бл. 117, вх. 2, ет. 7, ап. 43, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и
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посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, банкови, валутни, складови и
сделки с интелектуална собственост, подбор на
персонал, програмни, информационни, рекламни,
хотелиерски и туристически услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Емилиян Димитров
Господинов, който го управлява и представлява.
9157
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19969/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стефани С и Б“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ул. Цигов
чарк 4, с предмет на дейност: производство и
търговия с текстил за дома и на захарни изделия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стефан Николаев Петров, който го
управлява и представлява.
9158
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20011/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Д енд Д
ауто“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к Красна поляна, бл. 233, вх. Г, ап. 80, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, производство и
търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически, счетоводни,
консултантски и комисионерски услуги, лизингови
услуги, отдаване под наем на транспортни средства (рент-а-кар) и тяхната търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги
в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Георгиев Дойчинов и Драгомир Юриев Петров,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
9159
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19665/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лотос 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул.
Виктор Григорович 3, ет. 5, ап. 12, с предмет на
дейност: транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина, рекламна, дизайнерска
дейност, вътрешно- и външнотърговски сделки, внос, износ, производство и търговия на
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едро и дребно с промишлени, селскостопански,
хранителни и битови стоки, посреднически и
комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
хотелиерство и ресторантьорство, таксиметрова
дейност в страната, рент-а-кар, строителство, ремонт, покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, внос и търговия с автомобили
и всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Слава Михайлова Мак Клуре, която го
управлява и представлява.
9160
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19776/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ливиарт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Сердика
36, вх. А, ет. 4, с предмет на дейност: търговия на
дребно и едро с промишлени стоки и произведения на художествените занаяти и на изкуството,
издателска дейност и реклама, както и всичко
друго незабранено със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Лилия Цвяткова Атанасова, която го управлява
и представлява.
9161
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мануки“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, кв. Белите
брези, ул. Смърч 29, партер, ателие, с предмет
на дейност: шивашки услуги, шиене на ишлеме,
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос
и износ, търговия и производство на всякакви,
незабранени със закон текстилни, промишлени,
хранителни и селскостопански стоки и живи
животни, дейност на търговско представителство,
посредничество и агентство на чуждестранни и
местни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
превозна дейност – превоз на пътници и товари,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Севденчов Панайотов, който
го управлява и представлява.
9162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19407/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консулт Д и
Д“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ул. Никола Корчев, бл. 622,
вх. Е, ет. 6, ап. 126, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество на български физически и юридически лица в страната
и в чужбина, проектиране, строителство, сделки
с недвижими имоти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски услуги, транспортна и спедиторска дейност, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Виолета Крачунова Делева и Стойчо Неделчев Делев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
9163
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19208/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йод хе вав хе“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, ул. Петър Панайотов 12, с предмет на
дейност: строителство, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, наемане на недвижими
имоти, отдаване под наем, преотдаване, както
и всякакви други търговски услуги, дейности и
сделки, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Лилия Стоянова
Диманова, която го управлява и представлява.
9164
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17976/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Норекс трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, бул.
Христо Ботев 144, вх. А, ет. 5, ап. 15, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия (вкл.
вътрешносъюзна в рамките на ЕС), покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Бойко Иванов Занков, който го управлява и
представлява.
9165
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19781/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мистър
Пънч“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1, бл. 30, вх. 5, ап. 205, с предмет на дейност:
ресторантьорство, заведения, предлагащи бързо
хранене, кафе и сладкарница, хотелиерство, доставка на стоки по домовете, търговия със стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, транспортна дейност, туристически услуги, търговско
представителство и посредничество, агентство,
комисионерска, консултантска, лизингова и рекламно-информационна дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
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с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Танев Танев, Емил Михайлов
Марков и Мартин Танев Танев и се управлява и
представлява от Емил Михайлов Марков.
9166
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19253/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стефани Инк“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Проф.
Фритьоф Нансен 41, вх. 1, с предмет на дейност:
проучвателна, геодезическа и хидромелиоративна
дейност, строителство, монтаж, ремонт на сгради, съоръжения и инсталации и техния контрол,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строеж, управление, отдаване под наем на недвижими имоти, а също
и строеж, управление, отдаване под наем на
собствени недвижими имоти, покупка на всякакви стоки и други вещи с цел препродажбата
им в първоначален, преработен и обработен вид
и производство, земеделска дейност, продажба
и търговия с всякакви стоки и други вещи,
селскостопанска продукция и машини, стоки за
бита, промишлени и хранителни стоки, вина,
алкохол, строителни материали и на всякакви
други стоки и вещи в страната и в чужбина, в
т. ч. покупка, изработка, монтаж и продажба на
очила и материали за очна оптика, покупка и
продажба на контактни лещи и консумативи и
тяхното производство, вносна и износна търговия,
откриване на магазини, художествени галерии,
аптеки, оптика, галантерии, дрогерии, кафенета,
търговски обекти, вътрешно- и външнотърговска
дейност в страната и в чужбина, икономически и
правни услуги и обслужване, външнотърговски
сделки, научноизследователска дейност, производство, разпространение и търговска дейност в
електрониката, фармацевтичната и медицинската промишленост, парфюмерийната, оптиката,
компютърна техника, инженерингова дейност
и всякаква друга дейност и промишленост в
страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни юридически и физически лица
и дружества, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажби,
комисионна, складова, транспортна, стокова,
спедиционна, лизингова дейност, маркетингова,
мениджмънт, компютърна дейност, програмни
продукти, софтуерна дейност, комуникационни
услуги, търговско представителство, комисионерство, посредничество, валутни сделки, организиране на превозна дейност, хотелиерство,
рес т ора н т ьорс т во, т у рис т и ческа, рек лам на,
туроператорска, информационна, импресарска,
оценителска, инженерингова, финансова дейност
и услуги, счетоводна, селскостопанска дейност
и услуги, сделки с интелектуална собственост,
консултантска, издателска и печатарска дейност,
преводаческа дейност и легализация в страната и
в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мария Цончева Гугучкова, която го
управлява и представлява.
9167
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19659/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ларго
Интернационал“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, бул.
Александър Малинов 41, с предмет на дейност:
изграждане на текстилни производства, проектиране и изграждане на енергийни системи и
съоръжения, покупко-продажба на недвижими
имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
инвестиционна дейност в страната и в чужбина,
маркетинг, посредничество и представителство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., със съдружници „Индустриален
лизинг“ – АД (рег. по ф.д. № 14489/2000 по описа
на СГС), и „Рувекс“ – АД (рег. по ф.д. № 19128/93
по описа на СГС), и се управлява и представлява
от Венизар Атанасов Иванов.
9168
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20158/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Пакет
скейл“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, кв. Мусагеница, бл. 80, вх. А, ет. 11, ап. 43, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
представителство и посредничество на граждани
и фирми, научноизследователска и проектноконструкторска дейност, разработка, производство, пласмент и поддръжка на ел. системи и
инсталации, производство и разпространение
на хардуер и на системен и приложен софтуер,
сервиз на радио- и промишлена електроника,
изчислителна техника, роботехника, телекомуникации, копирна техника, производство на
стоки за потребление, консултации в областта на
информационните технологии и др., маркетинг и
търговско представителство, информация, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Боян Чавдаров Кроснов
и Янко Игоров Янкулов, които го управляват и
представляват само заедно.
9169
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 11925/2007 вписва промени за „Нет 1“ – ЕООД: премества адреса на
управление в ж.к. Дружба 1, ул. Асен Йорданов
14; вписва промяна в учредителния акт.
9170
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 2419/2007 вписва промяна за „Хилман спорт“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието на „Сатори спорт“ – ЕООД.
9171
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19145/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Вилаго“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, с. Мало
Бучино, ул. Никола Петков 2, с предмет на дейност:
строителство, строително-ремонтни дейности,
поддръжка и управление на недвижими имоти,
поддръжка на сградни инсталации, озеленяване,
търговия, авторемонтни дейности, транспортни
услуги, инвестиции и търговия с недвижими
имоти, предприемачество, комисионна, посредническа, туристическа, рекламна, информационна и
програмна дейност, импресарски услуги, внос и
износ на стоки, хотелиерство и ресторантьорство,
предоставяне на лизинг, управление на финансите, счетоводни и консултантски услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Димитров Николов, който го управлява
и представлява.
9172
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 18306/2007 вписва промени за „Елит билдинг груп“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 125 дружествени дяла от Рони
Ахрак на „Манхатън груп“ – ЕООД; заличава
като едноличен собственик на капитала Рони
Ахрак; вписва като едноличен собственик на
капитала „Манхатън груп“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
9173
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19196/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алекс – 11“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Толстой,
бл. 53, вх. Г, ет. 4, ап. 81, с предмет на дейност:
интернет клуб, доставка на информационни услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Валентина Веселинова
Захариева, която го управлява и представлява.
9174
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19926/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зимбилеви“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 409, вх. 7, ет. 3, ап. 29, с предмет на
дейност: вътрешно- и въшнотърговска дейност,
внос, износ и реекспорт, представителство (без

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

процесуално) и посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
изграждане и експлоатация на търговски обекти, щандове и верига от магазини, хотелиерство
и ресторантьорство, строителна, транспортна,
спедиторска, консултантска дейност, реклама,
маркетинг и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антоанена Господинова
Зимбилева, която го управлява и представлява.
9175
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 20288/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ашабе“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Тодор Александров 73, ет. 6,
офис 5, с предмет на дейност: производство,
внос, износ и търговия с продукти, сделки по
придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
(в случай че за извършването на определена
дейност се изисква разрешение, дружеството
предприема извършването є след получаването на съответното разрешение или лицензия,
освен ако законът позволява извършването є
преди това). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мануел Амаро Мартинез Диаз, който
го управлява и представлява.
9176
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20180/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Астра
кънсалтънси“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 310, вх. 1, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност:
консултантска дейност, маркетинг, мениджмънт,
финансово планиране, бизнес планиране, търговска дейност в страната и в чужбина – импорт,
експорт, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Костадинов Дишлийски,
който го управлява и представлява.
9177
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19501/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Валятер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 8,
вх. 1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: фризьорски
и козметични услуги, обучение за професионална
квалификация, вътрешна и външна търговия на
едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионна и лизингова дейност и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валентина Георгиева Терзийска и се управлява
и представлява от управителите Марийка Атанасова Терзийска и Георги Ангелов Терзийски
заедно и поотделно.
9178
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20298/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Рейвън консултинг груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 411, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
консултантски услуги, обучения, услуги – запознанства, услуги – ритуали и обреди, търговско
представителство и посредничество, външна и
вътрешна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ралица Драгомирова
Иванова и Петко Костадинов Янков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
9179
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18984/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ПС
консулт – комфорт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ж.к. Сердика 3, вх. В, ет. 4, ап. 65, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни
и селскостопански стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговия с недвижими имоти,
търговско представителство (без процесуално),
посредничество и агентство на лица и фирми в
страната и в чужбина, консултантска дейност,
проектиране и строителна дейност, пътнически
и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина, вътрешен и международен туризъм,
кет ъринг, ресторантьорство и хотелиерство,
рекламна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петър Величков Стойков,
който го управлява и представлява.
9180
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 19264/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „България риъл
истейт груп“ – ЕАД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Георги
Бенковски 6, ет. 1, с предмет на дейност: строителство на собствени и чужди строителни сгради,
ремонт и обзавеждане, продажба на собствени
и/или чужди недвижими имоти, маркетинг и
мениджмънт в областта на недвижимите имоти,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, външнотърговска дейност – внос, износ и реекспорт, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 50 лв.
всяка една, с едноличен собственик на капитала
„България инвестмънт груп“ – ЕООД, със съвет
на директорите в състав: Валентин Рангелов
Милушев, Петър Петров Христов и Рон Дихно, и
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се управлява и представлява от изпълнителните
директори Валентин Рангелов Милушев, Петър
Петров Христов и Рон Дихно заедно и поотделно.
9191
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XII.2007 г.
по ф.д. № 6023/2007 вписва промени за „Проджект
БГ“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 197 000 лв.; вписва
като съдружници „Мидъл Юръп опортюнити фонд
II Н.В.“, Петрус Херманус Мария Винкелман и
Ожен Родан; дружеството продължава дейността
си като „Проджект БГ“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
9192
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19545/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фотретривър“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 252, вх. Г, ет. 4, ап. 90, с предмет на дейност:
фотографски услуги, вътрешна и външна търговия, строителство, управление на търговски
сделки, образование, услуги от всякакъв вид,
разрешени със закон, сделки със и разработка на
интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица в
страната и в чужбина, реекспорт, международен
и вътрешен туризъм, маркетинг, ноу-хау, както
и всякаква друга дейност и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петя Георгиева Димитрова, която го
управлява и представлява.
9193
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XII.2007 г. по ф.д. № 18853/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Лидер континент“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Узунджовска 16, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, управление на недвижими
имоти, посредническа и консултантска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една, с едноличен собственик на
капитала Игор Викторович Хуторенко, със съвет на директорите в състав: Игор Викторович
Хуторенко – председател, Румен Райчев Райчев
и „Рек Тайм“ – ЕООД, представлявано от Игор
Викторович Хуторенко, и се управлява и представлява от Игор Викторович Хуторенко.
9194
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 16504/2007 вписва промяна за „Здравец – 1“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
9195
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19885/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мартекс билд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, рйон „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 343, ет. 14, ап. 64, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
консултантска дейност, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, лизинг, внос и износ на стоки,
както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Цветомир Цонев Атанасов, който
го управлява и представлява.
9196
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19381/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ексес студио“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Асен 3, с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги,
търговия с козметични продукти, франчайзинг,
вътрешна и външна търговия от всякакъв вид,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, вътрешен и международен
транспорт, рекламна и информационна дейност,
преводи, издателска дейност, счетоводни услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Петрана
Панчева Рангелова-Ангелова и Теодор Петров
Ангелов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
9197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19164/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ниагара термо
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 114,
ап. 87, с предмет на дейност: изграждане и ремонт
на В и К и парни инсталации, строителство и
ремонтни услуги, рекламни услуги, хотелиерски, туристически, импресарски, счетоводни и
консултантски услуги, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, складови,
лицензионни и сделки с недвижими имоти, както
и всякакви други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Антон Георгиев Демирев
и Иво Любомиров Евтимов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
9198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19270/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Комерс Жеранс консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 331, вх. В, ет. 1, ап. 42, с пред-
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мет на дейност: внос и износ на мебели, дистрибуция, консултантска, маркетингова дейност,
покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, комисионни, информационни или
други услуги, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Младен Василев Лютов,
който го управлява и представлява.
9199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19323/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бейсис трейдинг къмпани“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Овча купел“,
ж.к. Овча купел 1, бл. 48, вх. В, ет. 8, ап. 71, с
предмет на дейност: производство на керамични
изделия, търговия, търговско представителство
и посредничество, строителство, продажба и
управление на недвижими имоти, хотелиерство,
ресторантьорство и туризъм, комисионна, спедиционна, транспортна, складова, лизингова и
консултантска дейност, внос, износ и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Андреас
Драмис, който го управлява и представлява.
9200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19248/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лавин строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 53, ет. 16, ап. 97, с предмет на дейност: строително-ремонтна дейност, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ануар Мохамед Мунла, който го управлява и
представлява.
9201
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19774/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „В и В груп
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Банкя, район „Банкя“, ул. Ропотамо 2, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, търговска, консултантска, посредническа
дейност, строителство, както и други, незабранени
от закона дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Венцислав Андреев Върбанов и Цветан Атанасов
Велев и се управлява и представлява от Венцислав
Андреев Върбанов.
9202
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 14945/2006 вписва промени за „Фрешфийлдс“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Фрешфийлдс“ – ООД, на
„Лондон Пъб“ – ООД; вписва промяна във фамилното име на управителя Десислава Павлова
Каменова, като следва да се чете: Десислава
Павлова Гласкоу.
9203
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 6978/2006 вписва промени
за „ММ сървисиз“ – ООД: вписва прехвърляне
на 30 дружествени дяла от Кирил Иванов Маринов на „Феникс ММ“ – АД; вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Стоянка Тодорова
Мрънкова на „Феникс ММ“ – АД; заличава като
съдружници Кирил Иванов Маринов и Стоянка
Тодорова Мрънкова; заличава като управител
Кирил Иванов Маринов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „ММ сървисиз“ – ЕООД;
вписва като едноличен собстеник на капитала
„Феникс ММ“ – АД; дружеството се управлява
и представлява от Стоянка Тодорова Мрънкова;
вписва учредителен акт.
9204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 11250/2006 вписва промени
за еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кю електроник“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 75 дружествени дяла от „И Ай Джей“ – ООД,
на „Темпра тим“ – ЕАД; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от „И Ай Джей“ – ООД, на
„Ес енд Ви“ – ООД; заличава като едноличен
собственик „И Ай Джей“ – ООД; вписва като
съдружници „Ес енд Ви“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 18420/2007), и „Темпра тим“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 6647/2003); дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Кю
електроник“ – ООД; заличава като управител
Александър Николов Николов; вписва като управител Стефан Янакиев Докев; дружеството ще
се управлява и представлява от Стефан Янакиев
Докев; вписва дружествен договор.
9205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 10572/2006 вписва промени
за „Мултифак“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Добрин Христов Иванов
на „Омниланд“ – ЕООД; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „Юрокапитал финанс“ – АД, на „Омниланд“ – ЕООД; заличава
като съдружници „Юрокапитал финанс“ – АД, и
Добрин Христов Иванов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мултифак“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Омниланд“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
9206
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 5626/2006 вписва промени за „Юниливър България манифекчъринг“ – ЕООД: заличава
като управител Николай Стефанов Андреев.
9207
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20382/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Суперснак кетъринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Витоша 59, ет. 4, с предмет на дейност: кетъринг,
организиране и провеждане на фирмени и семейни тържества, коктейли, партита и мероприятия,
офис доставки на храни, стоки и услуги за организиране и провеждане на масови мероприятия,
организиране на столово обслужване, кетъринг
обслужване на масови спортни и политически
мероприятия, специализирано кетъринг обслужване на групи хора със специфични потребности,
организиране на собствено производство в кухнямайка на пълния асортимент продукти топла и
студена кухня, рекламно представяне и промоции
на продукти от хранителната индустрия, обучение
и квалификационни курсове за кетъринг, всякаква
друга дейност, незабранена от нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик и управител
Рада Христова Петрова, която го управлява и
представлява.
9208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 10090/2007 вписва промени за „Сплав Ко“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 35 дружествени дяла от „Сплавкомерс“ – АД,
на „Макметал“ – ЕАД; вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от „Сплавкомерс“ – АД,
на „Декол“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик „Сплавкомерс“ – АД; вписва като
с ъд ру ж н и ц и „Декол“ – ЕООД ( рег. по ф.д.
№ 10254/2002), и „Макметал“ – ЕАД (рег. по ф.д.
№ 8272/99); дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност
„Сплав Ко“ – ООД; дружеството се управлява и
представлява от управителя Валентин Атанасов
Петков; вписва нов дружествен договор.
9209
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20271/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Зиглох – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Цариградско шосе 47А,
с предмет на дейност: търговско посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, доставка, монтаж и поддръжка
на техника за полиграфическата промишленост,
издателска и рекламна дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., със
съдружници „Зиглох машиностроене“ – командитно дружество с ограничена отговорност,
Германия, вписано в регистъра на търговските
дружества, отделение А, под № HRA690442, и
„Аримпекс“ – ООД (рег. по ф.д. № 23700/91), и се
управлява и представлява от Ангел Илиев Йочев.
9210
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19481/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Билд
сити“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, ул. 400 № 22,
с предмет на дейност: транспортна, строителна и
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консултантска дейност, проучване, строителство и
узаконяване на обекти, геодезически измервания,
посредничество при покупко-продажба и наем
на недвижими имоти, консултантска дейност в
областта на недвижимите имоти, строителство
и оценки на недвижими имоти, търговия със
строителни материали, селскостопански или
промишлени стоки, технологии, вътрешно- и
външнотърговска дейност, агентство и маркетинг,
сделки с интелектуална собственост, рекламна
и комисионна дейност, ноу-хау, производствена
дейност, реекспорт и бартер, ресторантьорство,
хотелиерство, таксиметрови и други превози,
оказион, маркетинг, всякаква друга, незабранена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан
Георгиев Пъчев и Цветана Динова Димитрова
и се управлява и представлява от Стефан Георгиев Пъчев.
9211
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 20216/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Суит Айс
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. Симеоновско
шосе 106а, с предмет на дейност: консултантска дейност, рекламна и импресарска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, търговско посредничество с
разнообразни стоки, комисионни, спедиционни,
складови сделки, транспортна дейност, логистика,
лизингова дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, всички с упражняването им в страната
и в чужбина, всякаква друга дейност, разрешена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Деница
Петрова Пенчева и Станислав Ангелов Неделчев
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
9212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 274 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 1724/93 вписва промени за „Търговска
къща – Квинт“ – ЕООД (в ликвидация): вписва
продължаване дейността на дружеството.
9213
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 15523/96 вписва промени за „Въжени
линии“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик Столична община; заличава като членове на
съвета на директорите Веселин Иванов Макавеев,
Зоя Атанасова Червендинева и Ангел Николов
Иванов; вписва като едноличен собственик
„Витоша ски“ – АД (рег. по ф.д. № 2216/2007);
вписва като членове на съвета на директорите
Костадин Илиев Костадинов – изпълнителен
директор, Георги Драганов Бобев – председател,
и Красимир Йорданов Иванов – зам.-председател; дружеството се управлява и представлява
от изпълнителния директор Костадин Илиев
Костадинов; вписва промени в устава, приети с
протоколно решение на едноличния собственик
на капитала от 20.XII.2007 г.
9214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 17649/97 вписва промени за еднолично
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акционерно дружество с общинско имущество
с фирма „Столичен електротранспорт“ – ЕАД:
заличава като изпълнителен директор Йордан
Григоров Василев; вписва като изпълнителен
директор Христо Михайлов Дряновски; заличава
като председател на съвета на директорите Христо
Михайлов Дряновски; вписва като председател на
съвета на директорите Славчо Йорданов Донгов;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Христо Михайлов Дряновски.
9215
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 5536/2000 вписва промени
за „Интернешънъл брандс“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Методи Иванов Спасов;
вписва като съдружник и управител Пролетка
Валериева Георгиева; вписва прехвърляне на 90
дружествени дяла от Методи Иванов Спасов на
Пролетка Валериева Георгиева; дружеството ще
се управлява и представлява от Пролетка Валериева Георгиева; вписва нов дружествен договор.
9216
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 6309/2000 вписва промени за „Бул строй
инженеринг“ – АД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 50 000 лв. на 1 125 000 лв. чрез
издаването на нови 10 750 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
100 лв.; вписва промени в устава, приети на общо
събрание на акционерите от 7.XII.2007 г.
9217
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 9219/2004 вписва промени
за „Вернилак България“ – ООД: заличава като
управител Асен Петров Дойчев; вписва като управител Христо Костадинов Христов, който ще
управлява и представлява дружеството.
9218
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 9776/2004 вписва промени за „Новател“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 300 000 лв. на 5 190 000 лв.;
вписва изменения в учредителния акт.
9219
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 8719/2005 вписва промени
за „Херавил – С“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.;
вписва като съдружници Димитър Димитров Серев и Андреас Вайсенборн; вписва като управител
Бернард Вайсенборн; дружеството се управлява
и представлява от Румен Димов Димов, Ивайло
Методиев Велков и Бернард Вайсенборн заедно
и поотделно; вписва нов дружествен договор.
9220
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.XII.2007 г.
по ф.д. № 9402/2005 вписва промени за „Димитров Дентал груп – Амбулатория за първична
извънболнична стоматологична помощ – групова
практика“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Димитров Дентал груп – Амбулатория
за първична извънболнична стоматологична
помощ – групова практика“ – ООД, на „Димит
ров Дентал груп – Амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ – групова практика“ – ООД.
9221
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XII.2007 г. по ф.д. № 9060/2006 вписва промени за „Лиманакия“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Креа кафе“ – ООД, на
„Лиманакия“ – ООД; вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „И Ай Джей“ – ООД, на
Нели Рачева Килекчиева; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от „И Ай Джей“ – ООД, на
Иван Георгиев Килекчиев; вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла от Румяна Георгиева
Божилска на Нели Рачева Килекчиева; вписва
прехвъряне на 100 дружествени дяла от Красимир Методиев Божилски на Иван Георгиев
Килекчиев; заличава като съдружници Румяна
Георгиева Божилска и Красимир Методиев Божилски; вписва като съдружници Нели Рачева
Килекчиева и Иван Георгиев Килекчиев; заличава като управител Жанет Георгиева Иванова;
вписва като управител Иван Георгиев Килекчиев;
дружеството се управлява и представлява от
управителя Иван Георгиев Килекчиев; вписва
промени в дружествения договор.
9222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 4479/2006 вписва промени за „Мовано инженеринг“ – ООД: вписва
прехвърляне на 20 дружествени дяла от Мариета
Божидарова Кожухарова на Васил Векилов Ванов;
заличава като съдружник Мариета Божидарова
Кожухарова; дружеството продължава дейнотта си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Мовано инженеринг“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Васил Векилов Ванов;
вписва промени в дружествения договор.
9223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 10400/2006 вписва промени за „Алфа
кредит мениджмънт“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик на капитала „Алфа финанс
холдинг“ – АД; вписва нов устав, приет на ОС на
акционерите, проведено на 10.XII.2007 г.; дружеството продължава дейността си като акционерно
дружество „Алфа кредит мениджмънт“ – АД;
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 50 000 лв. на 100 000 лв., разпределен в 100 000
обикновени безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.
9224
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19818/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ив
консулт 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 405, вх. В, ет. 1, ап. 37, с предмет на дейност:
финансово-счетоводни и консултантски услуги,
проектиране, строителство, строително-ремонтна
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност
чрез внос, износ, обменни бартерни, комисионни,
лизингови, реекспортни и спедиторски сделки и
операции, производствена, инженерингова, маркетингова и рекламно-информационна дейност,
посредничество и агентство в страната и в чужбина на български и чуждестранни физически и
юридически лица, селскостопанска, туристическа,
транспортна и таксиметрова дейност, всякакъв
вид други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Катя Димитрова Драгомирова, която
го управлява и представлява.
9225
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20224/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интелиджент
пропърти инвестмънтс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Братя Миладинови 12, с предмет на дейност:
внос, износ, продажба и сервиз на всякакъв вид
стоки, маркетингови и лизингови услуги, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Давид
Леон Леви и Ана Леви и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
9226
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 11949/2007 вписва промени за „Тенкю М“ – ООД: вписва прехвърляне на
9 дружествени дяла от Симеон Димитров Пенев
на Йордан Николов Велинов; вписва прехвърляне
на 9 дружествени дяла от Тенислав Димитров
Христов на Йордан Николов Велинов; вписва
като съдру ж ник Йордан Николов Велинов;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – гр. Банкя, район „Банкя“, ул. Жан
дьо Лафонтен 3; вписва промяна на предмета на
дейност, както следва: производство, търговия с
дървена, PVC, алуминиева дограма, интериорни
врати, мебели, монтаж и демонтаж на дограма, търговия с недвижими имоти, търговско
представителство и търговско посредничество
в страната и в чужбина, консултантска дейност,
всички други дейности и услуги, незабранени от
закона; заличава като управител Манушка Митева Иванова; вписва като управители Симеон
Димитров Пенев и Йордан Николов Велинов;
дружеството се управлява и представлява от
управителите Симеон Димитров Пенев и Йордан
Николов Велинов заедно и поотдено; вписва нов
дружествен договор.
9227
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18892/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ейсик
депо“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Лайош
Кошут 22, с предмет на дейност: строителство,
инженерингова дейност, консултантска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, производствена дейност, сделки с недвижими имоти,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
транспортна дейност, туристическа дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ейтан Коен
и Натан-Яром Елнатан и се управлява и представлява от съдружниците.
9228
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20412/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Екоел холи дейс“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Алабин 27, ет. 3, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, селски и ловен
туризъм, транспортна дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и
дрбено, внос и износ на суровини и продукти,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Румяна Данчева Александрова, която
го управлява и представлява.
9229
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19464/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауто – Вива“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Юрий Венелин 28, вх. 1, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност:
транспортни услуги, отдаване на коли под наем,
консултантска, рекламна, търговска, превозна,
комисионна, посредническа дейност, вътрешна
и външна търговия, внос и износ и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Венцисав Боянов Веселинов, който го
управлява и представлява.
9230
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20524/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Юг капитал“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Княз
Александър Батенберг 10А, ап. 5, с предмет на
дейност: строителство и обзавеждане на сгради
с цел продажба и управление, хотелиерска дейност, ресторантьорство, туроператорска дейност,
турагентска дейност, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
други дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1
170 000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Олег Алексанрович Ашурков, който
го управлява и представлява.
9231
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20999/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иноа“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, кв. Левски, ул. Проф. Антон Митов
13, с предмет на дейност: търговия със стоки на
едро и дребно, внос и износ, строително-ремонтни
дейности, вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
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и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, консултантски, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, търговия със златна и
сребърна бижутерия в първоначален, преработен
или обработен вид, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мария Стоименова
Кирилова и Кирил Стоянов Кирилов, който го
управлява и представлява.
9827
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 15526/98 вписва промени за „Специализирани бизнес системи“ – АД: вписва промяна
в номиналната стойност на акциите на дружеството от 50 лв. на 5 лв. и в броя на акциите на
дружеството от 100 000 на 1 000 000.
9828
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 16677/91 вписва промени
за „Орматекс“ – ООД: вписва прехвърляне на 22
дружествени дяла от Орлин Любомиров Браняков на Маргарита Цанкова Пчеларова; заличава
като управител Орлин Любомиров Браняков;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Маргарита Цанкова Пчеларова;
вписва нов дружествен договор.
9829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20160/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сафуат България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Янко Забунов 3, ет. 1, с предмет на дейност:
посредническа дейност по наемане на търсещи
работа лица в Република България и в чужбина
и на моряци, търговия в страната и в чужбина,
импорт, експорт и реекспорт на стоки, консултантски услуги, ресторантьорство, хотелиерство и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Сафуат шипинг кампъни лимитид“, и се управлява и представлява от управителя Йоаким
Карамаунас.
9830
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21172/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Румбас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски В,
бл. 4, вх. Д, ет. 4, ап. 92, с предмет на дейност:
таксиметрови и други транспорни услуги, спедиция, авторемонтни услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Милчев Василев,
който го управлява и представлява.
9831
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20424/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бебе“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Лозенец“, ул. Златовръх 52, с предмет на дейност:
внос, износ, продажба и сервиз на всякакви стоки, маркетингови и лизингови услуги, представителство (без процесуално), посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Асаф
Ейал, Нир Алони и Ори Харпаз и се управлява
и представлява от Асаф Ейал.
9832
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.XII.2007 г.
по ф.д. № 10906/2000 вписва промени за „Доверие – капитал“ – АД: вписва промяна в системата
на управление от едностепенна в двустепенна;
заличава като членове на съвета на директорите Андрей Кирилов Евтимов, Пенка Иванова Тишкова, Радосвет Крумов Радев, Горан
Иванов Горанов и Траян Цветанов Халаджов;
вписва надзорен съвет в състав: Огнян Иванов
Донев – зам.-председател, Венцислав Симеонов
Стоев и Радосвет Крумов Радев – председател;
вписва управителен съвет в състав: Пенка Иванова Тишкова – зам.-председател, Андрей Кирилов
Евтимов – председател и изпълнителен директор,
и Траян Цветанов Халаджов – изпълнителен
директор; дружеството ще се представлява и
управлява от изпълнителните директори Андрей
Кирилов Евтимов и Траян Цветанов Халаджов
заедно и поотделно; вписва нов устав, приет на
общото събрание на акционерите, проведено на
12.XII.2007 г.
9833
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 11245/2001 вписва промени за „Джетфайненс Интернешънъл“ – АД: заличава като член
на управителния съвет и изпълнителен директор
Елвин Гури; вписва като изпълнителен директор
Иван Маркос Христанов; заличава като членове
на надзорния съвет Мариус Ангелов Величков,
Михал Гонтар, Пиер Мелингер, Януш Тхушевски
и Стефан Жечев Кючуков; вписва като членове
на надзорния съвет Елвин Вехип Гури, Жан
Пол Думенг, Валери Софи Льоклер Емар, Алена
Лудровска и Брюно Жан-Мари Салмон; вписва
промяна във вида на акциите на дружеството на
обикновени поименни налични акции с право на
един глас; вписва промяна в броя на членовете
на управителния съвет на 4 членове; вписва
промяна в предмета на дейност: предоставяне
на потребителски кредити, ипотечни кредити,
кредити за закупуване на автомобили, кредити за закупуване на жилища и всякакво друго
потребителско финансиране, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, като
посочените дейности могат да бъдат извършвани
от дружеството, доколкото за тях не се изисква
лицензия или разрешение по закон; дружеството
продължава дейността си като „Джетфайненс
Интернешънъл“ – ЕАД; вписва като едноличен
собственик на капитала „Сетелем“ С.А.; дружеството ще се представлява от изпълнителния
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директор Иван Маркос Христанов; вписва нов
устав, приет с протоколно решение от 7.XI.2007 г.
на едноличния собственик на капитала.
9834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20153/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Билд – Ек инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Рождество 11, с
предмет на дейност: инвестиционна, предприемаческа и посредническа дейност в областта
на строителството, продажба на строителни
материали, изделия и продукти, консултантска и
посредническа дейност при сделки с недвижими
имоти, управление и стопанисване на недвижими
имоти, посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Александър Любенов Медаров и Ивайло Кънчев
Дуловски, които го управляват и представляват
заедно и поотделно
9835
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 2.I.2008 г.
по ф.д. №21170/2007 вписа в търговския регистър,
еднолично акционерно дружество „Нипет“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, бул. Шипченски проход 17, бл. 230,
вх. А, ет. 7, ап. 17, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
проучвателно-проектни и строително-монтажни
дейности, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякаква друга търговска дейност, неограничена
или незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 500 акции на приносител с номинална стойност
100 лв. всяка една, с едноличен собственик на
капитала Светлозар Петков Савев, със съвет на
директорите в състав: Младен Борисов Младенов – председател, Ралица Йорданова Велинова и
Светлозар Петков Савев – изпълнителен директор, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Светлозар Петков Савев.
9836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21070/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алкуто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, бул. Джеймс
Баучер 95, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: импорт-експорт, строително-монтажна
и ремонтно-строителна дейност, туристически
услуги (след получаване на лиценз), спедиторска и транспортна дейност, внедряване на нови
технологии, консултантска и рекламна дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Михаил Дмитриевич
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Кузин, Христо Василев Тодоров, Емилия Владимировна Зубкова и Леван Алехин и се управлява
и представлява от Михаил Дмитриевич Кузин,
Христо Василев Тодоров и Емилия Владимировна
Зубкова заедно и поотделно.
9837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20437/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Поликсени“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, бул. Илиянци
12, с предмет на дейност: придобиване, управление,
стопанисване и разпореждане с недвижими имоти,
подбор, обучение и квалификация на персонал,
строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство, посредническа дейност по наемане на
работа, както и всякаква друга дейност, за която
няма законова забрана съгласно законите на Република България. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Лукас Лука, който го управлява и
представлява.
9838
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18710/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „ТТ проджект“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Бокар, бл. 36,
офис 3, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство и проектиране, реклама, маркетинг на машини, съоръжения,
технологични линии, промишлено и търговско
оборудване и лизинг на същите, търговия на
едро и дребно, експорт, импорт, посредничество,
комисионерство, представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, разработка и търговия с
програмни продукти, транспортна и спедиторска
дейност, както и всякаква друга дейност в страната
и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „ТТ Риал Естейтс“ – ООД, Дмитро
Куропаткин и Джордже Вуичич и се управлява и
представлява от Дмитро Куропаткин и Джордже
Вуичич заедно и поотделно.
9839
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 18911/94 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Лимекс“ – ЕООД.
9840
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19718/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ринюабъл
енерджи инвестмън“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Панайот Волов 1, ап. 2, с предмет на дейност:
разработване и управление на инвестиционни
проекти в областта на възобновяемата енергия и биогоривата, производство и търговия с
електрическа енергия от възобновяеми източ-
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ници, консултантска и инженерингова дейност,
представителство и агентство на български и
чуждестранни лица в страната и в чужбина и
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Дружество за възобновяема енергия“ – ООД, „Грийнланд“ – ООД, и Ян
Робърт Стенли и се управлява и представлява от
Петър Георгиев Делчев.
9841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20060/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Самъргрийн и Силвър“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Добруджа 4, с предмет на дейност: закупуване на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен и завършен вид, международни търговски сделки, търговия с цигари
и спиртни напитки, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиторска, складова и
наемна дейност, транспортни сделки в страната
и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и
дружества, сделки с интелектуална собственост,
вкл. технологични устройства и ноу-хау, закупуване, изграждане и обзавеждане на недвижимо
имущество с цел продажба, туризъм и туристическо посредничество, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултации, маркетинг и
инженерингова дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. с едноличен
собственик на капитала Симон Готцел, който го
управлява и представлява.
9842
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20354/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ен профит Акаунт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, ул.
Карамфил 4, с предмет на дейност: счетоводни
услуги и годишно счетоводно приключване, както
и всякакви дейности по Закона за счетоводството,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и превозни сделки, рекламни, информационни услуги, ресторантьорски и хотелиерски
услуги, търговия, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Наталия Петрова Маринова, която го
управлява и представлява.
9843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 20478/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Велинград пропъртиз“ – АД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Дебър 17, с предмет на дейност: производство
и търговия с промишлени стоки, внос, износ и
реекспорт, търговско представителство, агентство
и посредничество на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, консултантска
и маркетингова дейност, покупко-продажба на
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недвижими имоти, строителство, обзавеждане,
дизайн, отдаване под наем на недвижими имоти,
посредническа дейност при покупко-продажба,
строителство и отдаване под наем на недвижими
имоти, придобиване и управление на участие в
търговски дружества и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 3 129 328 лв.,
разпределен в 3 129 328 обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав:
Людмил Константинов Сотиров – председател,
Емил Иванов Галов – изпълнителен директор,
и „Дивал 59“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6059/2003
по описа на СГС), представлявано от Емил
Иванов Галов, и се представлява само заедно от
изпълнителния директор Емил Иванов Галов и
председателя Людмил Константинов Сотиров.
9844
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 18.VII.2007 г.
по ф.д. № 4924/2006 вписва промени за „РНД
сълюшънс“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Изгрев“,
ул. Акад. Методи Попов 22А, офис 1, в Пловдив,
пл. Съединение 3, офис 407.
9845
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 11464/2003 вписва промени за „Завод за стоманобетонови конструкции и
изделия“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 425 197
дружествени дяла от „ЖП консулт“ – ЕООД, на
„Нове индъстри“ – АД; заличава като едноличен
собственик „ЖП консулт“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик „Нове индъстри“ – АД;
вписва промени в дружествения акт; дружеството
ще се управлява и представлява от Павел Стоянов Павлов.
9846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XII.2007 г. по ф.д. № 4075/2005 вписва промени за „Бафаг интернационал“ – ЕООД: вписва
промяна в представителството на дружеството:
дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик Теофана Петрова Прин
цеса фон Саксен и управителя Ханс Херман
Катте заедно и поотделно; вписва промяна в
учредителния акт на дружеството.
9847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 16294/2006 вписва промени
за „Ена енерджи – проект“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 100, ап. 5,
ет. 2; вписва промяна в учредителния акт.
9848
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г. по
ф.д. № 29869/91 вписва промени за „Национална
електрическа компания“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 517 826 573 лв.
на 639 711 117 лв. чрез издаване на нови 121 884
544 поименни акции с номинална стойност 1 лв.
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всяка една; вписва изменение на устава, прието
с протокол № РД-21-527 от 11.XII.2007 г. на министъра на икономиката и енергетиката.
9849
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 18988/95 вписва промени за „Седиоли“ – ООД: вписва прехвърляне на
3478 дружествени дяла от „Контракс“ – ЕАД, на
Йордан Петков Йорданов; заличава като съдружник „Контракс“ – ЕАД; вписва като едноличен
собственик и управител Йордан Петков Йорданов; дружеството продължава дейността си като
„Седиоли“ – ЕООД; вписва промени в устава;
дружеството ще се управлява и представлява от
Йордан Петков Йорданов.
9850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XII.2007 г. по ф.д. № 18988/95 вписва промени
за „Седиоли“ – ЕООД: вписва като съдружник
„Контракс“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 4759/92 по
описа на СГС); вписва увеличение на капитала
с непарична вноска от 5000 лв. на 178 900 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение на СГС от 6.XII.2007 г.
по дело № 642/2007; дружеството продължава
дейността си като „Седиоли“ – ООД; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Изгрев“, ул. Тинтява 13; дружеството ще
се управлява и представлява от Йордан Петков
Йорданов; вписва нов дружествен договор.
9851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 20.XII.2007 г.
по ф.д. № 17300/95 вписва промени за „Мостстрой – инженеринг“ – ЕАД: вписва нов едноличен собственик „Поддържане и възстановяване“ – АД; заличава като член на съвета на
директорите Олег Станимиров Гурбалов; вписва
като член на съвета на директорите Славчо Георгиев Марков; вписва съвет на директорите в състав: Орлин Георгиев Хаджиянков – председател,
Славчо Георгиев Марков – заместник-председател, и Никола Стефанов Петринин – изпълнителен
директор; дружеството ще се представлява от
изпълнителния директор и от председателя на
СД заедно и поотделно.
9852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 5140/99 вписва промени
за „Уникредит Лизинг“ – А Д: заличава като
членове на управителния съвет Станислав Борисов Танушев и Методи Георгиев Тачев; вписва
като членове на управителния съвет Кориолан
Север Филип и Валтер Пенклер; дружеството
ще се представлява заедно от всеки двама от
изпълнителните директори Ернст Махарт, Пламен Йорданов Минев, Кориолан Север Филип и
Валтер Пенклер.
9853
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 10789/2000 вписва промени за „Лъки
Банско“ – ООД: вписва прехвърляне на 200 дру-
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жествени дяла от Биляна Христова Гаджева на
„Норд“ – ООД, 9800 дружествени дяла от „Форум
Америка“ – ООД, на „Норд“ – ООД; заличава
като съдружници „Форум Америка“ – ООД, и
Биляна Христова Гаджева; вписва като едноличен
собственик „Норд“ – ООД; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лъки Банско“ – ЕООД;
вписва нов учредителен договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Биляна Христова
Гаджева.
9854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.I.2008 г.
по ф.д. № 17221/90 вписва промени за „Транс
импекс“ – А Д: вписва като прокурист Лазар
Василев Василев.
9855
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 2424/89 вписва промени за „Програмни
продукти и системи“ – АД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 732 264 лв. на
1 294 332 лв., разпределен в 1 294 332 поименни
безналични акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една, чрез издаване на нови
562 068 поименни безналични акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв. всяка една;
вписва промени в устава на дружеството, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
28.VIII.2007 г.
9856
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.VII.2007 г.
по ф.д. № 5822/2000 вписва промени за „Деница – 4“ – ЕООД: премества адреса на управление
на дружеството в София, район „Лозенец“, ул.
Галичица 37, вх. Б, ап. 16; вписва промяна на
наименованието на „Венус Р“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
9857
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 10807/2007 вписва промени за „Сатби
груп“ – АД: вписва изменения и допълнения на
устава на дружеството, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 28.IX.2007 г.
9858
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18661/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елитстрой – АВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, кв. Красна поляна, ул. Татарли,
с предмет на дейност: всякаква производствена
дейност, производство на промишлени и битови
стоки, производство, преработване, изкупуване
и реализация на селскостопанска продукция от
всякакъв вид, вътрешно- и външнотърговска
дейност, в т. ч. внос и износ на стоки и товари,
реекспорт, бартерни сделки, ноу-хау, за своя сметка и като посредник, автотранспортни услуги с
пътнически и товарни автомобили в страната и
в чужбина, вкл. спедиционни, търговия с бои,
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автобои, лакове и производни от тях, откриване
на автосервизи, изграждане и експлоатация на
къмпинги, хотелиерство и ресторантьорство,
изграждане и експлоатация на игрални домове,
билярд, моникс и други увеселителни, забавни и
игрални съоръжения и машини, незабранени със
закон, охранителна дейност, отдаване на вещи
под наем, откриване на заложни къщи, търговия
с недвижими имоти, строеж на жилища, търговски домове и сгради с производствено предназначение, придобиване право върху изобретения,
търговски марки, авторски права и други обекти
на интелектуалната собственост, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството ще
извършва дейността си в страната и в чужбина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Павел Асенов Томов, който го управлява и
представлява.
9859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19839/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Термо
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев, ул.
Гео Милев 34, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност:
проектиране, доставка, изграждане и монтаж,
сервизна поддръжка на централни и локални
климатични вентилационни и отоплителни инсталации и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Бойчо Иванов
Боянов и Божидар Христов Иванов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
9860
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.XII.2007 г. по ф.д. № 4982/2007 вписва промени за „Арселанд Бистрица хилс“ – ООД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 2
128 700 лв. на 2 756 700 лв.; вписва промени в
дружествения договор.
9861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 17741/2007 вписва промени
за „Креер.С.“ – ООД: вписва промяна на капитала
на дружеството от 5100 лв. на 434 300 лв., увеличен
с парична вноска в размер 8200 лв. и непарична вноска – недвижими имоти на стойност 421
000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 14.XII.2007 г.
на Софийски градски съд, по дело № 646/2007;
вписва промяна на дружествения договор.
9862
Софийският градски съд, VІ търговско отделение, 2 състав, прекратява производството по т.д.
№ 765/2009 на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ. Заличава
от регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел Фондация „Научен институт за образования
и изследвания“ – София, ул. Кирил Видински 8,
ап. 10, рег. по ф.д. № 7667/2004 на СГС.
2500
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Българска федерация по крикет“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 02.04.2011 г. в 10 ч. в София, район „Средец“,
бул. Васил Левски 75, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2010 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада
на проверителя за 2010 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2011 г.; 4. приемане на промени
в устава на сдружението; 5. разни. Материалите за
събранието се намират в офиса на сдружението
в София, район „Средец“, бул. Васил Левски 75.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2530
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сдружение Български студентски
ръгби съюз“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 3.04.2011 г.
в 14 ч. в София, район „Студентски“, Студентски
град, бл. 70, офис 402, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и доклада
на проверителя за 2010 г.; 3. приемане на бюджета
на сдружението за 2011 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. разни. Материалите за събранието
се намират в офиса на сдружението в София, район
„Студентски“, Студентски град, бл. 70, офис 402.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2529
111. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Филмаутор“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на членовете на сдружението на
11.04.2011 г. в салона на Дома на киното, ул. Екзарх Йосиф 37, в 9 ч. при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2.
изслушване и приемане на доклада на контролнофинансовата комисия за 2010 г.; 3. приемане на
бюджет на „Филмаутор“ за 2011 г.; 4. изменение в
глава І, чл. 5 на устава на сдружението съобразно
промените в ЗАПСП; 5. изменение в глава ІІ, чл. 13
от Правилника за организацията и дейността на
сдружението съобразно промените в ЗАПСП; 6.
избор на управителен съвет; 7. избор на контролно-финансова комисия. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
2450
17. – Управителният съвет на „Българско
дружество по главоболие и болка“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 14.04.2011 г. в 14 ч. в сградата
на МБАЛНП „Св. Наум“ – ЕАД, София, ул. Д-р
Любен Русев 1, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на УС; 2. приемане на бюджет; 3.
организационни и други въпроси. Общото събрание
е законно, ако присъстват повече от две трети от
всички членове. При липса на кворум се прилага
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
2516

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

1. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България „Т. Г. Масарик“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на сдружението на 16.04.2011 г. в 9 ч. в
сградата на клуба на ул. Кракра 15 при следния
дневен ред:1. четене и приемане протокола от
85. извънредно общо събрание; 2. запознаване на
общото събрание с доклада на одитора; 3. отчет
за дейността на клуба през изтеклия период; 4.
отчет за дейността на филиала в Пловдив; 5. отчет
за дейността на филиала във Варна; 6. отчет на
контролната комисия; 7. дискусии по отчетите; 8.
обсъждане и приемане на бюджета на сдружението
за 2011 г.; 9. въпроси, свързани с управлението на
имуществото; 10. приемане и изключване на членове на сдружението; 11. разни – по предложение
на участниците в общото събрание; 12. решение
за освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет и контролната комисия; 13.
избиране на нов управителен съвет и контролна
комисия. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2445
5. – Управителният съвет на „Клуб Дого Аржентино България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ насрочва общо събрание на 22.04.2011 г.
в 12 ч. в София, Студентски град, ресторант „Градина“, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на молби за членство в „Клуб Дого Аржентино
България“; 2. обсъждане на програмата на предстоящата годишна изложба; 3. разни.
2515
2. – Управителният съвет на Дружеството за
колективно управление в частна полза правата
на продуцентите на звукозаписи и музикални
видеозаписи и на артистите-изпълнители – „ПРОФОН“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава на сдружението свиква годишно
отчетно общо събрание на 27.04.2011 г. в 14 ч. в
зала „София“ на Грандхотел „София“, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. приемане на годишния отчет за
2010 г. на управителния съвет на „ПРОФОН“; 3.
приемане на годишния доклад за 2010 г. на контрольора на „ПРОФОН“; 4. приемане на бюджет
за 2011 г. на „ПРОФОН“. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден в 15 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
2514
10. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство на 20-то ОУ „Тодор Минков“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
27.04.2011 г. в 16,30 ч. във физкултурния салон на
20-то ОУ „Тодор Минков“, София, ул. Княз Борис
І № 27, при следния дневен ред: 1. приемане нови
членове на училищното настоятелство; 2. отчет
за дейността на настоятелството през 2010 г.; 3.
освобождаване на членове от управителния съвет
на настоятелството и избор на нови членове на
управителния съвет на настоятелството; 4. приемане на насоки за дейността на настоятелството
за 2011 г.; 5. приемане на решение за промяна
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дейността на сдружението от осъществяване
на дейност в частна полза на осъществяване на
общественополезна дейност; 6. приемане на нов
устав на сдружението; 7. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
канцеларията на 20-то ОУ „Тодор Минков“, София, ул. Княз Борис І № 27. Съгласно устава на
училищното настоятелство и чл. 27 ЗЮЛНЦ, ако
в определения ден и час не се събере необходимият брой членове, събранието се отлага с един
час и се смята за редовно проведено с участието
на присъстващите на заседанието членове на
училищното настоятелство.
2512
9. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва годишно общо събрание на сдружението на
28.04.2011 г. в 10 ч. в зала № 3 на Дома на техниката – София, ул. Раковски 108, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2010 г. и основни насоки за
2011 г.; 2. отчет на контролния съвет за дейността
през 2010 г.; 3. годишен финансов отчет за 2010 г.;
актуализация на бюджета на „Клуб 9000“ за 2011 г.
и приемане бюджет за 2012 г.; определяне годишното възнаграждение на председателя и членовете
на управителния и контролния съвет за 2011 г.;
4. внасяне на промени в устава на сдружението.
2452
11. – Управителният съвет на Спортната
федерация на глухите – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
30.04.2011 г. в 10 ч. в сградата на Министерството
на физическото възпитание и спорта, бул. Васил
Левски 75, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността през 2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.;
3. промяна в състава на управителния съвет; 4.
промяна в устава; 5. организационни въпроси.
Поканват се за участие делегирани представители
на спортните клубове на глухите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2449
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на преподавателите по английски (БАПА)“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
членовете на асоциацията на 30.04.2011 г. в 17,30 ч.
в аулата на Нов български университет – София,
ул. Монтевидео 21, при следния дневен ред за
провеждане: 1. годишен доклад за дейността на
БАПА и работата на УС на БАПА; 2. годишен
доклад за финансовата дейност на БАПА; 3. приемане на критерии за селекция на кандидати за
финансово подпомагане за участие в национални
и международни форуми; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
2513
1. – Управителят на Клуб по спортни танци
„Асеновец“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 21.04.2011 г. в 18,30 ч.
в залата на КСТ „Асеновец“ – Асеновград, бул.
България 2, при следния дневен ред: 1. отчет на
КСТ „Асеновец“ за изминалия период; 2. избор на
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ръководни органи; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение в сградата на КСТ
„Асеновец“.
2448
5. – Управителният съвет на фондация „Международен балетен конкурс – Варна“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
съвета на дарителите на фондацията на 03.05.2011 г.
в 11 ч. във Фестивален и конгресен център – Варна,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет за 2010 г.; 2. информация и годишен
доклад за дейността за 2010 г. и провеждането на
24-тия Международен балетен конкурс – Варна;
3. приемане на нови членове в съвета на дарителите на фондацията; 4. избор на нови членове в
управителния съвет на фондацията; 5. избор на
председател на фондацията; 6. промени в устава;
7. други.
2517
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Пенсионерски клуб „Белият Дунав“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 13.04.2011 г. в 14 ч. в офиса на
сдружението на адрес: Видин, ул. Раковска 19, при
следния дневен ред: 1. избор на нов председател
и попълване на управителния съвет и контролно-ревизионната комисия; 2. проекторешение
за дейността през 2011 г.; 3. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място, при
същия дневен ред от 15 ч.
2466
10. – Управителният съвет на „Спорт модел
клуб Габрово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 24 от устава свиква редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 15.04.2011 г. в
17,30 ч. в седалището на сдружението на бул. Генерал Дерожински 127 при следния дневен ред: 1.
отчет доклад на председателя на УС за дейността
на сдружението през 2010 г. и освобождаване на
членовете на УС от отговорност; 2. обсъджане и
приемане на промени в устава на сдружението; 3.
приемане на програма за дейността през 2011 г.;
4. разглеждане и приемане на бюджет за 2011 г.;
5. обсъждане и вземане на решение за размера
на членския внос за 2011 г.; 6. приемане и освобождаване на членове на сдружението; 7. разни.
Поканват се членовете на сдружението или техни
упълномощени представители. Материалите за
заседанието по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
членовете.
2464
3. – Управителният съвет на сдружение Хандбален клуб „Раховец – 2008“, Горна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 21.04.2011 г. в 18 ч. в Спортна зала „Никола
Петров“ в Горна Оряховица при следния дневен
ред: 1. отчет за изтеклия период – 2010 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2011 г.; 3. текущи. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 19 ч. и при същия дневен ред.
2465
1. – Управителният съвет на сдружение „Гребен
клуб „Буря“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 21.04.2011 г.
в 18 ч. в Плевен, ул. Вардар 1, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен доклад на управителния
съвет за дейността на сдружението през 2010 г.; 2.
обсъждане и одобряване на финансовия отчет на
управителния съвет на сдружението за 2010 г.; 3.
приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им през 2010 г.; 4. обсъждане
и приемане на решение за промени в управителния
съвет на сдружението; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да вземат участие лично
или чрез представител. Писмените материали за
събранието са на разположение на членовете в
залата на клуба на ул. Кала тепе 3 в Плевен.
2446
16. – Управителният съвет на Културно-просветно дружество „Тракия“ – гр. Първомай, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.04.2011 г. в 10 ч. в пленарната зала на ОбА,
гр. Първомай, при слединя дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за периода 2007 – 2010 г.; 2. отчет
на ревизионната комисия; 3. избор на ръководни
органи; 4. разни.
2518
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Настоятелство към Център за работа с деца – Разград“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.04.2011 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в Разград, ул. Марица 7, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на настоятелството през
2010 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет
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на настоятелството през 2010 г.; 3. приемане на
бюджет на настоятелството за 2011 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
2451
5. – Управителният съвет на сдружение Ловнорибарско дружество „Филип Тотю“, Русе, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.05.2011 г. в 10 ч. в сградата на НТС – Русе,
бул. Придунавски 6, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението през 2010 г. и
отчет за изпълнение на финансовия план за 2010 г.;
2. отчет на КС на ЛРД-во, Русе; 3. приемане на
финансовите планове за 2011 г.; 4. утвърждаване
размера на членския внос за 2012 г.; 5. вземане на
решение за отдаване право на строеж на кандидат
за стопанисване на ловното стрелбище; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място при същия дневен ред.
2453
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при Средно
общообразователно училище „Васил Левски“ – гр.
Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.04.2011 г. в 17 ч. в Троян, ул. 34ти троянски полк 43, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. отчет за дейността
на управителния съвет за периода 2006 – 2010 г. и
отчет на финансово-контролния съвет; 3. обсъждане и вземане на решения за промени в устава
на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет
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.
2447

Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.VIII.2010 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер;
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
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Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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